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RESUMO 

A agroecologia vem conquistando cada vez mais espaço no mundo rural globalizado. 

No Brasil, sua inclusão em políticas públicas reflete a demanda e a força política desse 

segmento protagonizado pelos agricultores familiares, camponeses e comunidades 

tradicionais. Nesse contexto, o acesso a tais políticas públicas representa, por um lado, 

uma possibilidade de inserção em mercados, garantindo a geração de renda, autonomia 

e a reprodução social da agricultura familiar com vistas às transformações sociopolíticas 

na direção do desenvolvimento rural sustentável e, por outro, opera taticamente como 

mecanismo de ampliação do capital ao incorporar os produtos e serviços oriundos das 

práticas e modos de viver e trabalhar do campesinato e o discurso da sustentabilidade 

como elementos de dinamismo econômico. Diante desta problemática, a presente 

dissertação apresenta um estudo de caso realizado junto aos agricultores da Associação 

dos Produtores em Agroecologia do Município de Pão de Açúcar (APAOrgânico) no 

sertão alagoano e busca compreender o processo de construção da experiência 

agroecológica da APAOrgânico pelos sujeitos sociais a partir de suas práticas, seus 

modos de vida, e suas estratégias de reprodução social e, de forma tangencial, como 

essa experiência se articula e qual a influência das políticas públicas para a tomada de 

decisão e a adesão à agroecologia. O estudo reconstrói os principais sistemas 

socioprodutivos engendrados pela agriculta familiar camponesa para viabilizar sua 

reprodução social (econômica e cultural) na porção ribeirinha do município de Pão de 

Açúcar em um contexto sociopolítico dominado pela elite agrário-pecuarista e sua 

expressão moderna: o agronegócio. A pesquisa evidenciou a presença de princípios e 

práticas agroecológicos realizados pelos agricultores camponeses relacionados ao 

manejo tradicional do ecossistema ribeirinho como elementos de identidade e de 

sociabilidade, como a cultivo do arroz em sistema de “batalhão” - prática integrada de 

agricultura e pesca artesanal -, o cultivo consorciado de algodão com culturas de 

subsistência, a criação de gado solto na caatinga e a comercialização em feiras e 

mercados de proximidade. A agroecologia, neste contexto, é parte constituinte do modo 

de vida dos agricultores ribeirinhos. No entanto, mudanças socioambientais provocaram 

alterações no modo de vida local, exigindo flexibilidade e desenvolvimento de 

estratégias para garantir a reprodução social. Desse modo, a organização associativa 

para produção e comercialização de alimentos orgânicos emerge como diferencial 

acessado pelos agricultores familiares como uma oportunidade de comercialização, uma 

possibilidade para viabilizar sua reprodução social. Nesse contexto de múltiplos 

interesses, de forma dialética o agricultor familiar ribeirinho vinculado à APAOrgânico 

desenvolve mecanismos de agência e de maneira ativa define suas formas de resistência, 

seus modos de vida e suas estratégias de reprodução social. Essa experiência concreta 

aponta para a reflexão das particularidades do ambiente institucional em torno da 

promoção da agroecologia no contexto local, sendo neste caso fortemente marcado pela 

conjuntura sociopolítica, pelas relações interpessoais e pelo viés empreendedor, 

aspectos que irão determinar a forma e o contorno da experiência agroecológica da 

APAOrgânico. 

PALAVRAS-CHAVE: agroecologia, agricultura familiar, reprodução social 
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ABSTRACT 

Agro ecology have gained in a contradictory way more space in the global countryside. 

In Brazil, their inclusion in public policy reflects the demand and the political strength 

of this segment played by family farmers. In this context, access to such public policies 

on the one hand represents an opportunity to enter markets, ensuring the generation of 

income, autonomy and social reproduction of family farming in order to sociopolitical 

transformations towards sustainable rural development and on the other hand, operates 

tactically as capital expansion mechanism to incorporate the products and services from 

the practices and ways of living and working from the peasantry and the discourse of 

sustainability as economic dynamism elements. Before this problem, this thesis presents 

a case study to farmers of the Association of Producers in Agro ecology Sugar Loaf 

County (APAOrgânico) in Alagoas hinterland, and seeks to understand the process of 

construction of agro ecological experience APAOrgânico by social subjects from their 

practices, their ways of life, and their social reproduction strategies and, tangentially, as 

this is articulated and the influence of public policies for decision making and adherence 

to agro ecology. The study reconstructs the principal socio-productive systems 

engendered by the family agriculture to facilitate their social reproduction (economic 

and cultural) in the riverside portion of Sugarloaf municipality in a sociopolitical 

context dominated by agrarian elite rancher and its modern expression: agribusiness. 

The research showed the presence of agro ecological principles and practices carried out 

by peasant farmers related to the traditional management of the coastal ecosystem as 

identity elements and sociability, such as rice cultivation in "battalion" system, 

integrated practice of agriculture and artisanal fisheries, cotton intercropping with food 

crops, creating loose cattle in the bush and marketing at fairs and local markets. Agro 

ecology in this context is a constituent part of the lifestyle of the coastal farmers. 

However, social and environmental changes caused changes in lifestyle requiring 

flexibility and development strategies to ensure social reproduction. Thus, the 

membership organization for the production and marketing of organic food emerges as 

differential accessed by farmers as a marketing opportunity, a chance to facilitate their 

social reproduction. In this context of multiple interests, dialectically the riverside 

family farmers linked to APAOrgânico agency develops mechanisms and actively 

define their forms of resistance, their ways of life and their social reproduction 

strategies. This concrete experience points to the reflection characteristics of the 

institutional environment around the agro ecology promotion in the local context, in 

which case strongly marked by the socio-political environment, the interpersonal 

relations and the entrepreneurial bias, aspects that will determine the shape and contour 

of experience agro ecological of APAOrgânico. 

 

KEYWORDS: agroecology, family agriculture, social reproduction 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa de mestrado visa a investigar as práticas, os modos de vida e as 

formas de resistência dos agricultores familiares e camponeses da Associação dos Produtores 

em Agroecologia do Município de Pão de Açúcar (APAOrgânico)1 e suas estratégias de 

reprodução social no contexto do sertão alagoano. Além disso, descreve sua inserção em 

políticas públicas de incentivo à agricultura familiar, à agroecologia e a produção orgânica em 

contraponto ao agronegócio como par dialético, o qual se apropria do discurso da 

sustentabilidade como estratégia de reprodução ampliada do capital. 

A experiência está lotada no município de Pão de Açúcar, localizado na região centro-

oeste do Estado de Alagoas, pertencendo à mesorregião do Sertão Alagoano (Figura 1). 

Em um contexto histórico de hegemonia político-econômica do latifúndio pecuarista, a 

agricultura familiar camponesa do município de Pão de Açúcar desenvolveu práticas e 

estratégias de resistência que permitem sua continuidade. Desse modo, a organização 

associativa para produção e comercialização de alimentos agroecológicos emerge como 

diferencial acessado pelos agricultores familiares como uma possibilidade de viabilizar sua 

reprodução social. 

                                                
1
 A APAOrgânico foi constituída em 17 de maio de 2008 por 12 agricultores familiares do município de Pão de Açúcar beneficiários da 

Tecnologia Social PAIS – Produção Agroecológico Integrado e Sustentável. Programa executado no estado pelo SEBRAE/AL em parceria 

com o governo estadual e as prefeituras municipais. Hoje conta com 29 sócios, sendo uma referência de organização social de produção e 

comercialização de produtos agroecológicos no sertão de Alagoas. A produção é destinada majoritariamente para comercialização junto ao 

Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE) em Pão de Açúcar e municípios circunvizinhos assim como em feiras livres 

convencionais e na Feira Agroecológica de Pão de Açúcar. 

Figura 1: Mapa de localização do município de Pão de Açúcar/AL. 

Fonte: Elaborado por Adriano Ramos com base de dados do INCRA/AL. 
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A análise das trajetórias de vida desses agricultores revela como a agroecologia se 

insere em seu modo de vida e busca desvelar, a partir das particularidades vivenciadas pelos 

sujeitos sociais, a formação da APAOrgânico, assim como as motivações, perspectivas, 

angústias, dilemas, contradições e necessidades desses homens e mulheres, camponeses, 

agricultores familiares e pescadores para sobreviverem em um contexto social e político 

marcado por processos de exclusão e de hegemonia latifundiária. 

Neste contexto, o acesso às políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar 

e da produção orgânica e agroecológica por um lado representam uma possibilidade de 

inserção em mercados, garantindo a geração de renda, autonomia e a reprodução social da 

família como mecanismo de estímulo e fortalecimento de modos de vida e práticas 

camponesas com vistas às transformações sociopolíticas no sentido do desenvolvimento rural 

sustentável. Por outro lado, operam taticamente como mecanismos de ampliação do capital ao 

incorporar os produtos e serviços oriundos das práticas e modos de viver e trabalhar do 

campesinato e o discurso da sustentabilidade como elementos de dinamismo econômico. 

Motivação e Justificativa do Estudo 

Minha origem, na região de minifúndios de colonização italiana na Serra do Nordeste, 

no estado do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo em que despertou em mim o interesse pelas 

questões ambientais, oportunizou vivenciar os costumes, valores e modos de viver e trabalhar 

da agricultura familiar da região. 

O gosto pela terra e pelo meio ambiente levou-me ao estudo da agronomia, ao contato 

com a realidade agrária e com a desigualdade social brasileira, o que motivou o engajamento 

com os movimentos sociais de luta pela terra e de produção ecológica. Desde então, dedico-

me ao estudo e ao trabalho na construção da agroecologia como um caminho de emancipação 

política dos pequenos agricultores, familiares e camponeses e de transformação da realidade 

social brasileira dentro de uma perspectiva do desenvolvimento sustentável em oposição à 

perspectiva sectária do latifúndio e do agronegócio. 

Minha formação profissional como engenheiro agrônomo na academia foi 

complementada pela participação, ainda enquanto estudante, em projetos de pesquisa e 

extensão engajados com a perspectiva social e ambiental emancipadora dos movimentos 

sociais. Como consumidor e técnico, participei de espaços de produção e comercialização de 

produtos ecológicos articulados por grupos de consumidores, associações e cooperativas de 

produtores e técnicos, ONGs e diferentes instâncias de governabilidade estadual e municipal, 

constituindo redes sociotécnicas de apoio e fortalecimento da agroecologia em diferentes 
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espaços e regiões do estado do Rio Grande do Sul. Nesse contexto de interface entre a 

produção e a comercialização de produtos ecológicos, construí laços pessoais e profissionais 

bem como o compromisso com a agroecologia. 

Ao me fixar como residente no estado de Alagoas no ano de 2010, fui à procura dos 

grupos e instituições que trabalhavam na perspectiva agroecológica em busca de inserção 

profissional como engenheiro agrônomo com perfil de atuação em agricultura familiar, 

agroecologia e meio ambiente. Neste momento, engajei-me como voluntário para organizar o 

SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA 2011: "Semana do Alimento Orgânico". A partir desse 

evento, tive a oportunidade de conhecer as instituições e as experiências com agroecologia no 

estado, que me levaram ao Sertão de Alagoas. 

No ano de 2012, atuando como consultor do SEBRAE/AL na área de produção 

orgânica, tive a chance de conhecer a realidade da agricultura no Estado. Na ocasião conheci 

algumas unidades PAIS (Produção Agroecológica Integrada e Sustentável)
2
 já implantadas e 

pude participar da implantação de outras. A partir desse mergulho na realidade local, pude 

perceber a importância do programa que, em consonância com os programas e políticas do 

governo federal de combate à fome e à miséria, configura-se em importantes mecanismos 

para a inserção social e produtiva da agricultura familiar e camponesa na região.3 

O programa PAIS, portanto, insere-se neste contexto de dinamização da produção 

agrícola brasileira, com estímulo à produção de alimentos saudáveis a fim a minimizar a 

insegurança alimentar e nutricional e contribuir com a superação da pobreza no Brasil. Por 

outro lado, garante a inserção dos camponeses no sistema econômico a partir da oferta de 

alimentos saudáveis e do consumo de crédito e insumos agrícolas, contribuindo com a 

reprodução do capital, sem, no entanto, resolver a questão fundiária, principal causa da 

desigualdade social. 

                                                
2
 A Tecnologia Social PAIS tem como princípio a agricultura sustentável, sem uso de agrotóxicos e produtos sintéticos e a preservação 

ambiental. O sistema é composto por um galinheiro central e vários canteiros de horta em forma circular, piquetes para pastejo rotacionado 

das aves, quintal orgânico com plantas (frutíferas, nativas e ornamentais) e conta também com um viveiro de mudas, conduzidos de acordo 

com os princípios da agricultura orgânica. Tem como foco a segurança alimentar da família e a comercialização de hortifruticultura orgânica 

nas Feiras Livres e nos programas de aquisição de alimentos do governo brasileiro. As primeiras unidades do sistema PAIS foram 

implantadas em 1999, na região serrana de Petrópolis (RJ). Em 2005, passou a ser reaplicado como tecnologia social. Atualmente a 

Tecnologia Social PAIS possui mais de dez mil unidades implantadas em 25 estados brasileiros mais o Distrito Federal. A Tecnologia 

Social PAIS está sendo implementada através de uma parceria entre o SEBRAE Nacional, a Fundação Banco do Brasil, o Ministério do 

Desenvolvimento Social, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a 

Petrobrás, o Projeto Dom Helder Câmara, o Ministério da Integração Nacional/CodeVasf, a Fazenda Vale das Palmeiras, a Camargo Correa, 

a ADM, entre outros, além dos governos estaduais e municipais (SEBRAE, 2012). 
3
Dentre os programas criados por políticas públicas brasileiras, relacionados ao incentivo à produção e comercialização da agricultura 

familiar cabe destacar o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) criado em 2003, durante o governo do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como uma das principais estratégias do Programa Fome Zero que visa articular a produção de alimentos 

dos agricultores familiares e o acesso a alimentação saudável por família em situação de vulnerabilidade social e o Programa Nacional de 

Alimentação do Escolar (PNAE) que visa atender as necessidades nutricionais dos alunos durante o tempo que passam na escola 

contribuindo com o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento dos estudantes e que a partir da lei nº 11.947, de 16 de junho 

de 2009, passa a determinar que 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) para o PNAE deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. 
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Diante desse cenário político nacional e local marcado pela desigualdade 

socioeconômica, entendo que projetos como esses devam ser estimulados e orquestrados com 

vistas a garantir a organização, a apropriação e a auto-gestão dos atores sociais. Para tanto, 

faz-se necessário desenvolver ferramentas e metodologias que busquem a construção 

participativa e ativa destes sujeitos em um contexto de revalorização da cultura e do saber 

local, fortalecendo redes de parceria e criando espaços de participação. 

Minha participação no projeto PAIS como consultor do SEBRAE, visa à orientação 

técnica para a produção agroecológica e a organização social dos grupos de agricultores 

familiares e camponeses para o acesso aos mercados. Essa atuação é motivada por um 

posicionamento político-ideológico da agroecologia como matriz epistemológica de 

pensamento que busca a construção de um novo paradigma de desenvolvimento, pautado em 

relações sociais e ambientais justas e sustentáveis rumo ao Desenvolvimento Rural 

Sustentável numa perspectiva integrada e comprometida entre o rural e o urbano, o campo e a 

cidade. Neste sentido, entendo o projeto PAIS como um caminho para a emancipação dos 

camponeses  e agricultores familiares através da construção coletiva e autogestionária de 

propostas de desenvolvimento sustentável do espaço rural, tendo o enfoque agroecológico 

como princípio norteador e bandeira de luta contra a desigualdade. 

Diante do exposto, o principal desafio como técnico é aproveitar a oportunidade do 

trabalho para construir de forma participativa com os atores sociais uma postura política de 

autorreconhecimento, de distinção de classe social, de valorização de identidades e de 

reivindicação e conquista de espaços de tomada de decisão, criando assim um ambiente 

institucional mais democrático e menos hegemônico, capaz de consolidar uma rede de atores 

sociais que atuem em prol do desenvolvimento local com vistas à melhoria da qualidade de 

vida do conjunto da população. 

É de extrema relevância para a reflexão sobre a construção da agroecologia no Brasil 

pesquisar experiências como a da APAOrgânico no sertão nordestino, o qual se constitui em 

um caso associativo originado da Tecnologia Social PAIS, programa com abrangência 

nacional que se encontra em validação e replicação, com mais de dez mil unidades com 

agricultores em diferentes níveis da transição agroecológica, acessando políticas públicas de 

produção e comercialização voltadas para a agricultura familiar e a produção orgânica e 

agroecológica. O estudo se constitui em um importante instrumento para avaliar o papel, o 

método e a função dos distintos agentes e atores sociais que juntos dão vida à experiência 

associativa da APAOrgânico no estado de Alagoas assim como poderá subsidiar o 
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direcionamento das políticas públicas e programas de desenvolvimento rural tanto em nível 

local como federal. 

A investigação se propõe a entender a constituição da associação agroecológica a 

partir dos agricultores, público alvo do projeto. Esse propósito visa identificar as 

interconexões e motivações dos camponeses com a agroecologia, os programas e as políticas 

públicas correlacionadas, destacando o sujeito social como elemento ativo, com capacidade de 

escolha, de tomada de decisão. Busco analisar como os agricultores agenciam de modo 

criterioso essas novas demandas e oportunidades, incorporando total ou parcialmente esses 

novos elementos em seus modos de vida, ressignificando suas práticas e valores culturais 

como mecanismos estratégicos para a reprodução social da família. 

Objeto de estudo e questões de pesquisa 

A construção do objeto de pesquisa parte de minhas inquietações em entender como se 

constitui e se consolida uma associação de produtores agroecológicos no sertão de Alagoas 

vinculada a um conjunto de políticas públicas de âmbito federal, orientadas para a produção e 

comercialização de alimentos orgânicos e agroecológicos, intermediadas e executadas por 

instituições públicas e privadas com diferentes matrizes epistemológicas e posicionamentos 

políticos. 

Nesse contexto, é importante analisar a construção da associação APAOrgânico como 

o produto da sobreposição de diferentes interesses e orientações políticas orquestradas pelos 

atores sociais envolvidos. Nesse caso, podemos citar o SEBRAE, os agricultores em suas 

diferentes perspectivas e interesses, a prefeitura municipal de Pão de Açúcar em seus diversos 

segmentos e setores, os bancos atuando no financiamento, as instituições parceiras como o 

Instituto Cooperforte, os financiadores do projeto em nível nacional, o STR, o estado de 

Alagoas através da Secretaria de Estado da Agricultura e o Governo Federal através de seus 

programas e políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e para a produção orgânica 

e agroecológica. 

Dentre os agentes promotores do desenvolvimento na região de estudo, cabe destacar 

o papel estrutural do SEBRAE
4
 como executor do projeto PAIS no município, atuando como 

uma ”ponte” entre os interesses privados, neste caso privado enquanto interesse dos 

                                                
4
 O SEBRAE– Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas é uma instituição privada, sem fins lucrativos e de utilidade 

pública, mantida por repasses do setor empresarial. Atua em 27 unidades da federação com “foco no estímulo ao empreendedorismo e no 

desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, o SEBRAE atua em: educação empreendedora; capacitação dos empreendedores e 

empresários; articulação de políticas públicas [...]; acesso a novos mercados; acesso a tecnologia e inovação; orientação para o acesso aos 

serviços financeiros.” Sua missão e visão buscam respectivamente: “Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos 

pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo, para fortalecer a economia nacional”; “Ter excelência no desenvolvimento dos 

pequenos negócios, contribuindo para a construção de um país mais justo, competitivo e sustentável”. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_estrategia>. Acesso em: 01 de nov. de 2014. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_estrategia
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indivíduos beneficiários que por sua vez podem estar articulados em grupos, e os interesses da 

coletividade expressos pelos programas de governo. Neste sentido, o SEBRAE cumpre o 

papel de fazer a ligação da produção com a comercialização, orientando os pequenos 

agricultores ao mercado governamental, a partir de uma visão empresarial. A empresa, 

importante ator social e promotor do desenvolvimento, atua abrangendo os três setores da 

economia: comércio e serviços (terciário), indústria (secundário) e agronegócio (primário). O 

entendimento do SEBRAE é que cada unidade familiar de produção, seja ela da agricultura 

familiar, camponesa ou grandes propriedades, são empreendimentos e como tal estão sujeitos 

à economia de mercado. 

Essa visão empresarial do mundo rural não é exclusiva do SEBRAE, assim como os 

conceitos e o viés metodológico utilizado na promoção dos processos de desenvolvimento 

vinculados ao setor rural são reflexos de uma orquestração mais ampla que posiciona o papel 

do rural na economia nacional e mundial, tendo os pequenos agricultores como peça 

fundamental dessa engrenagem (PEREIRA, 2010). 

A experiência do PAIS em Pão de Açúcar e seu desdobramento na organização 

coletiva através da APAOrgânico está inserida em um ambiente institucional desarticulado, 

com carência de representação de classe e debate político, com escassa articulação com outros 

projetos e instituições ligados à agricultura familiar camponesa e a agroecologia no estado, 

com uma tímida participação da associação nas instâncias municipais representativas de 

decisão (como conselhos) e com apoio governamental eventual e pontual, que em nível de 

município se confunde com relações interpessoais tradicionalmente assistencialistas, as quais 

contribuem para a manutenção das relações de poder. 

Diante desse ambiente fragmentado, a concepção de associativismo e de agroecologia 

da APAOrgânico se concretiza com grande esforço e investimento unidirecional dado pelo 

SEBRAE/AL, proponente e executor do programa. Sendo fortemente marcada pelo viés 

empreendedor, ancorado em um método pautado pela transferência de tecnologia através de 

consultorias e instrutorias
5
, pelo atendimento a metas e avaliações por resultados. 

Esse frágil ambiente institucional, atrelado à forte concepção empresarial da 

APAOrgânico e pela necessidade de atendimento às demandas sistemáticas de gêneros 

alimentícios pelo PNAE, resultará em dificuldades de consolidação da proposta associativa, 

                                                
5
 Instrutoria e consultoria são modalidades de serviço prestado pelos profissionais vinculados ao SEBRAE. A instrutoria, refere-se a 

aplicação de cursos/metodologias para grupos reunidos em sala de aula para receber as capacitações. Já a consultoria, “da orientações, por 

vezes seguidas de intervenções, que compreendem a apuração das necessidades do cliente, a identificação de problemas e as alternativas de 

solução, na forma de atendimento individual ou coletivo, bem como pode atuar com o desenvolvimento e implementação de projetos 

específicos”. Disponível em: <http://portalcredenciamento.sebrae-sc.com.br/perguntas/qual-a-diferenca-entre-instrutoria-e-consultoria/>. 

Acesso em: 24 de mar. 2015. 

http://portalcredenciamento.sebrae-sc.com.br/perguntas/qual-a-diferenca-entre-instrutoria-e-consultoria/
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que se refletem no comportamento e no baixo nível de adesão e apropriação dos agricultores 

familiares camponeses às regras, normas e dinâmicas da associação. Essa concepção destoa 

do modo de vida dos agricultores e se distancia da visão holística e processual da 

agroecologia, o que irá influenciar a dinâmica da associação e potencializar aspectos 

competitivos inerentes ao contexto socioambiental e político que se revelam em um ambiente 

de constante luta pela sobrevivência e pela preservação de identidade resultando ao longo do 

tempo na mudança do perfil dos associados6. 

Por outro lado, essa concepção irá refletir em um conjunto rígido de regras e normas 

que compõem os documentos oficiais (Estatuto Social e Regimento Interno) da 

APAOrgânico, assim como nas relações interpessoais que se traduzem em divergências e 

conflitos e evidencia uma restrita apropriação da associação pelos sócios. 

A falta de unidade entre os membros do coletivo é reflexo também dos critérios 

utilizados para seleção do público alvo para participar do projeto PAIS, que não estavam 

relacionados à perspectiva agroecológica dos agricultores, ou a produção sem agrotóxicos. Os 

beneficiários foram indicados por instituições e pessoas, inicialmente a partir do critério de 

baixa renda, dotadas, no entanto, de pessoalidade e relações interpessoais de favorecimentos. 

Esses agricultores possuem pouca ou nenhuma relação entre si, estão em alguns casos 

separados fisicamente por quilômetros, ocupando regiões com condições geográficas e 

edáficas distintas, possuem diferentes origens étnicas e culturais, com lógicas de produção, 

demandas e até mesmo interesses e perspectivas distintas. 

Essa dissonância entre as expectativas dos agricultores expressa a amplitude de formas 

e modos de produção que abarcam a “condição camponesa” e reflete-se na sua dificuldade de 

constituir uma identidade comum como sujeito social camponês ou como agricultor 

agroecológico. 

Esses agricultores e pescadores compartilham modos de vida e práticas culturais e 

produtivas. No entanto, isso não é suficiente para a autodeterminação da identidade 

camponesa e agroecológica, apesar de indicar sua posição, papel e função na composição da 

estrutura social que define a disputa de poder. 

Neste sentido, sua identidade está camuflada na percepção e na ação cotidiana voltada 

para a sobrevivência, na identificação como pequeno agricultor, pobre, em contraposição aos 

grandes proprietários, a elite política e econômica, a qual historicamente determina e dá 

dinâmica às formas de regulação e organização do espaço agrário, .Essa compreensão está 

                                                
6
Como veremos mais adiante, os agricultores camponeses que não se enquadram nesse perfil empreendedor serão progressivamente 

desligados da associação, que passa a atrair agricultores de pequeno e médio porte com perfil eminentemente econômico.  
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imbricada na conformação sociopolítica e ambiental do sertão, sendo a distinção social e a 

escassez provocada pela dinâmica ambiental sua maior expressão de identidade e resistência, 

fato que os une em torno do ser sertanejo. Identidade regional que engloba o conjunto dos 

atores sociais de uma região, e apregoa, portanto, uma identidade que se configura na inter-

relação desses diferentes atores com o ambiente natural, não expressando, portanto, as 

particularidades sociais entre os mesmos. 

Unidos pelo estigma de pequenos produtores descapitalizados, de baixa renda, ou pelo 

desígnio de pobres rurais, esses agricultores passam a fazer parte de um coletivo de produção 

e comercialização de produtos orgânicos legalmente constituído como Associação dos 

Produtores em Agroecologia do Município de Pão de Açúcar, tendo como principal 

articulador o SEBRAE/AL e, como motivador, o acesso às políticas públicas para 

comercialização de produtos da agricultura familiar. 

Diante desse contexto, emergirão conflitos e desafios que dizem respeito à coesão do 

coletivo, à transição agroecológica, ao compromisso com a qualidade orgânica dos alimentos 

para seus consumidores, entre outros conflitos internos e externos que dizem respeito à forma 

de atuação e articulação do coletivo com os demais atores que compõem o espaço agrário. 

Compreender tais questões passa pelo entendimento do contexto sociopolítico em que estão 

inseridos e do papel e função que exercem enquanto agricultores familiares agroecológicos 

em uma sociedade de classe. 

A conformação do ambiente institucional, a abordagem agroecológica e a perspectiva 

dos atores sociais envolvidos determinam não apenas a viabilidade econômica, operacional, 

organizacional e socioprodutiva, mas acima de tudo a matriz epistemológica em que se ancora 

o projeto. Nesse sentido, o entendimento das conexões institucionais e o nível de construção 

social da proposta, sua correlação com a dimensão sócio cultural e local são determinantes 

para compreender o nível de engajamento, de participação e de reconhecimento dos 

agricultores e da sociedade na experiência agroecológica da APAOrgânico, o que reflete no 

comportamento organizacional coletivo com forte viés econômico, o que não condiz com a 

construção social e ideológica da agroecologia como posicionamento político. 

Essas são algumas das questões presentes no campo de estudo que me estimularam a 

pesquisar o tema da agroecologia no contexto de uma associação de pequenos agricultores no 

interior do estado de Alagoas. A partir dessas constatações e indagações, as quais estão 

relacionadas a condutas políticas, trajetórias de vida e de trabalho destes agricultores e suas 

estratégias para viver e se reproduzir no contexto socioambiental do município de Pão de 

Açúcar, a pesquisa parte de duas perguntas a serem respondidas: como, a partir de que 
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momento, e por quais motivos, os agricultores estabelecem em suas práticas princípios 

ecológicos de produção e respondem aos projetos e políticas públicas de desenvolvimento 

rural sustentável voltados à produção orgânica e agroecológica? Quais as estratégias 

desenvolvidas pelos agricultores ribeirinhos da APAorgânico para viabilizar a reprodução 

social da agricultura familiar camponesa diante das transformações impostas pelo avanço do 

capitalismo no campo? 

As respostas às questões de pesquisa acima relacionadas serão construídas a partir dos 

seguintes elementos de investigação: identificação dos agentes envolvidos na promoção da 

experiência agroecológica, identificação das formas de agenciamento dos programas e 

políticas públicas de produção orgânica e agroecológica realizadas pelos agricultores, 

identificação dos modos de vida, estratégias de resistência e de reprodução social da 

agricultura familiar camponesa diante das disputas e contradições impostas pelo avanço do 

capitalismo. 

Diante desse contexto, a pesquisa se configura como um estudo de caso com os 

agricultores familiares e camponeses que praticam agricultura agroecológica e participam ou 

participaram de projetos de incentivo à produção orgânica que resultaram na constituição da 

APAOrgânico no Município de Pão de Açúcar. Abordará a inserção desses agricultores em 

políticas de desenvolvimento rural sustentável, coordenadas dentro das diretrizes do modelo 

capitalista de produção e suas implicações nos modos de viver dos agricultores familiares 

camponeses do sertão alagoano como elementos complementares na contradição da expansão 

do modo de produção capitalista. 

Objetivos da Pesquisa 

O objetivo geral da pesquisa é explicar as perspectivas e as contradições existentes no 

processo de construção da agroecologia no contexto ambiental, social, histórico, cultural e 

econômico que se expressa nos modos de vida dos agricultores da Associação dos Produtores 

em Agroecologia do município de Pão de Açúcar no sertão Alagoano. De forma transversal, o 

tema das políticas públicas será abordado como um elemento que tangencia a constituição da 

experiência agroecológica, assim como o modo de vida e a reprodução social dos agricultores. 

Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa estrutura-se em três recortes analíticos que, 

juntos, dão estrutura e solidez ao trabalho. Os objetivos específicos, descritos abaixo, dão 

origem respectivamente aos três capítulos da dissertação. 

 Contextualizar e definir teoricamente os conceitos e categorias que envolvem a 

problemática da pesquisa; 
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 Compreender os modos de vida e as estratégias de reprodução social dos agricultores 

da Associação de Produtores em Agroecologia do município de Pão de Açúcar; 

 Analisar como se dá a inserção dos agricultores da associação nas disputas e 

contradições das políticas públicas de incentivo à produção de alimentos orgânicos e 

agroecológicos. 

Metodologia da pesquisa 

Diante de uma pesquisa qualitativo-descritiva, que visa a investigar os modos de vida 

e as particularidades subjetivas das trajetórias individuais e coletivas dos agricultores 

familiares associados à APAOrgânico, optamos pela realização do trabalho de campo 

utilizando ferramentas do método etnográfico por ser o mais adequado. Essas ferramentas, 

possibilitam, pela vivência e observação, penetrar no universo pesquisado e identificar as 

sutilezas que estão imbricadas nas práticas e vivência do cotidiano dos agricultores. 

Para atingir os objetivos propostos pela pesquisa, elegemos instrumentos eficientes e 

capazes de captar o máximo de informações. Nesse sentido, utilizamos para coleta dos dados 

primários o diário de campo, entrevistas semiestruturadas, observação direta e conversas 

informais. E como ferramentas de registro, o uso de máquina fotográfica e gravador de áudio. 

Essas informações primárias de caráter qualitativo foram complementadas com dados 

secundários de cunho quali-quantitativo obtido em instituições e órgãos oficiais tais como 

IBGE e INCRA, Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar, Secretaria de Estado da Agricultura, 

SEBRAE, universidades e centros de pesquisa e ONGs locais, com trabalhos renomados na 

região. Esses dados serviram como fonte descritiva para entendimento da realidade local 

assim como fontes bibliográficas de cunho teórico como livros, artigos, monografias e teses 

que ajudam na interpretação teórica dos fenômenos sociais identificados, descritos e 

decodificados pela pesquisa. 

Segundo Poupart (2008), a opção dos pesquisadores pelo uso da entrevista do tipo 

qualitativa possui argumentos de ordem epistemológica, ético-política e metodológica. O 

argumento epistemológico considera a entrevista qualitativa indispensável para “uma 

exploração em profundidade da perspectiva dos atores sociais para uma exata apreensão e 

compreensão das condutas sociais”. Na perspectiva ética e política, a entrevista do tipo 

qualitativa é necessária como possibilidade de “compreender e conhecer internamente os 

dilemas e questões enfrentados pelos atores sociais”. O argumento metodológico destaca a 

entrevista de tipo qualitativa como “as ferramentas de informação capazes de elucidar as 
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realidades sociais e principalmente como instrumento privilegiado de acesso à experiência dos 

atores” (POUPART, 2008, p.216). 

A realização das entrevistas semiestruturadas visa a contextualizar o processo histórico 

das famílias e da comunidade que culminou na atual experiência em produção agroecológica. 

Com as entrevistas, busco compreender quando e em que circunstância esses agricultores 

optaram pela agricultura agroecológica, entender qual a trajetória dessas famílias, seus modos 

de vida, suas práticas e interações com o bioma da Caatinga, com o rio São Francisco e suas 

estratégias de reprodução social no contexto social, econômico, político, cultural e ambiental 

do semiárido. 

A observação direta, por sua vez, obriga o pesquisador a um contato direto com o 

vivido e as representações das pessoas que ele pesquisa. O convívio direto com o objeto de 

estudo requer do pesquisador uma imersão no campo acompanhando as práticas do dia a dia 

dos pesquisados. Esse instrumento possibilita ao pesquisador, ao acompanhar o cotidiano dos 

agricultores em suas atividades práticas de trabalho na agricultura, no convívio com a família 

e em seus ambientes de socialização com os outros agricultores, seus consumidores e demais 

atores do espaço agrário, a coleta de informações privilegiadas que dificilmente seriam 

coletados de outra forma. Informações não-verbais, que dizem respeito aos modos de vida, às 

relações com pessoas, instituições, consumidores e o meio ambiente. Concomitantemente à 

observação direta, foram realizadas conversas informais com os pesquisados. Nestes 

momentos, ao falarem de suas vidas, os agricultores expressam sua visão de mundo, seus 

valores e concepções éticas, religiosas, culturais e políticas. 

Operacionalmente, a observação direta e as conversas informais foram realizadas de 

modo aleatório durante as atividades de campo, sendo conduzidas a partir de situações 

cotidianas tanto nas propriedades dos agricultores como nos demais espaços de convívio 

relacionados a sua vida e trabalho, contemplando não só os associados, mas o conjunto de 

pessoas e situações que envolvem sua sociabilidade e seu modo de vida. A escolha dos 

informantes para a observação direta e as conversas informais ocorreu a partir da indicação 

dos próprios pesquisados na busca de contemplar as especificidades, as práticas mais 

relevantes, os informantes mais representativos da memória do coletivo. O propósito era 

reconstruir o processo histórico e, em particular, desvelar os modos de vida e as estratégias de 

resistência utilizadas pela agricultura familiar camponesa das margens do São Francisco no 

município de Pão de Açúcar para viabilizar sua reprodução social assim como suas práticas 

relacionadas ao saber/fazer agrícola e sua interação com o ambiente, destacando os pontos de 

contato e divergências com o saber/fazer agroecologia. 
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O primeiro contato com a associação foi estabelecido em 2011, quando eu atuava na 

localidade como consultor do SEBRAE. Desse início do acompanhamento da associação em 

atividades técnicas de manejo agroecológico e organizativo até hoje já decorrem quatro anos. 

Durante esse período, pude vivenciar a vida dos agricultores e de suas famílias e participar de 

diferentes momentos da vida cotidiana da comunidade, tanto dos povoados como do 

município, observando os diferentes agentes que atuam e interferem no espaço agrário do 

município e sua interface com a agroecologia. Essa experiência - retratada em diferentes 

documentos de trabalho de autoria técnica - permitiu um aprofundamento das relações sociais 

locais e de confiança com os agricultores, o que contribuiu para o levantamento de dados em 

uma perspectiva processual na relação da construção do conhecimento agroecológico e das 

dinâmicas organizativas. 

Essa atuação possibilitou uma vivência extremamente rica, que posteriormente veio a 

se constituir em meu objeto de estudo de mestrado. Foram dois anos de trabalho e contato 

estreito com os agricultores antes de iniciar a pesquisa de campo. Durante esse período, 

vivenciei a dinâmica dos ciclos naturais que perpassa o sertão e que determina em grande 

medida o modo de vida do povo sertanejo. Ao longo de um ano, o sertão se transforma, 

passando por períodos de escassez de água - em que o cenário composto por cores amarelo-

terrosas do chão de terra e poeira ao longo do horizonte mistura-se ao branco dos troncos 

desfolhados da vegetação da caatinga, de açudes e barragens vazias, de terra seca e rachadas 

pelo sol, período de escassez de água e alimento, de gado magro –mas também por períodos 

de abundância e fartura -propiciadas pelas chuvas que rapidamente tingem de verde o sertão 

com a brotação da caatinga e com as plantações, período de grande produção de grãos, de 

gado gordo, de florada de caibreira, do pau d‟arco roxo. 

Durante os dois primeiros anos (2011 e 2012) de trabalho com a associação, pude 

acompanhar essas mudanças sazonais das estações que alteram a paisagem e determinam as 

atividades agrícolas e não agrícolas, definindo um modo de vida intimamente ligado às 

dinâmicas naturais. 

Em virtude da natureza do trabalho (que exige visitas às propriedades, muitas vezes 

distantes da sede do município e de difícil acesso), após um período inicial de conhecimento 

mútuo entre o então consultor e os agricultores quando realizava visitas rápidas e retornava à 

sede da cidade para dormir, fui conhecendo mais de perto os agricultores, suas famílias e os 

povoados onde moram e fui estabelecendo relações de afinidade e confiança, de modo que 

passei a dormir em suas casas ou então em casa de amigos nos povoados, e não mais na sede 

do município. Assim, pude participar mais do dia a dia dos agricultores e da comunidade, 
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valorizando ainda mais minha vivência, o que me despertou para o estudo da construção 

social da produção e comercialização agroecológica no agroecossistema da caatinga. 

Com a aprovação na seleção de mestrado do PRODEMA/UFS no ano de 2013, expus 

para a associação, durante Assembleia Geral, assim como para a equipe de gestores do 

SEBRAE, o interesse de pesquisar a experiência em produção e comercialização de produtos 

agroecológicos da APAOrgânico, a qual foi aceita sem restrições pelos envolvidos. 

Neste contexto, a escolha por investigar a experiência agroecológica da APAOrgânico 

é o resultado do cruzamento de minha trajetória pessoal enquanto engenheiro agrônomo com 

enfoque agroecológico e a oportunidade que se apresentou a partir de minha inserção 

profissional como consultor do SEBRAE no estado de Alagoas. Não pretendo, no entanto, 

fazer uma pesquisa voltada ao SEBRAE. Pelo contrário, busco analisar a formação da 

associação a partir da perspectiva dos agricultores e, nesse sentido, a relação com o SEBRAE 

aparece a partir da associação. 

Tendo como referência a pesquisa social, busco analisaras formas de agenciamento 

dos programas e políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e para a produção 

orgânica e agroecológica entre estes diferentes atores que buscam, a partir de diferentes 

pontos de vista, atuar na promoção e desenvolvimento do espaço rural. 

Neste sentido, as atividades desenvolvidas pelo SEBRAE em parceria com a 

APAOrgânico estarão sendo analisadas de forma científica com o objetivo de tecer as 

aproximações e incoerências entre as diversas formas de fazer e promover a agroecologia e o 

Desenvolvimento Rural Sustentável. 

Diante do exposto, tenho aproveitado os momentos de trabalho como consultor para 

fazer registros e observações do campo da pesquisa. Diante dessa particularidade, do trabalho 

que executo como consultor, minha inserção em campo não foi como desconhecido, o que 

facilitou por um lado o acesso aos agricultores e por outro dificultou a coleta de dados nas 

entrevistas, pois os entrevistados em alguns momentos restringiram suas respostas por 

entenderem que minha relação com a associação desde 2011 dispensaria maiores explicações. 

Os agricultores que compuseram essa pesquisa são na sua origem sem exceção 

agricultores ribeirinhos, camponeses de base familiar, que trazem em sua biografia a 

constante batalha pela conquista e manutenção de um pedaço de terra para viver e trabalhar e 

assim garantir a sobrevivência da família. Ao longo do processo histórico, esses agricultores 

tiveram importante participação nos diferentes ciclos regionais de desenvolvimento e 

exploração produtiva, criando sistemas complexos de manejo dos recursos naturais integrados 

ao ecossistema da Caatinga e adaptados as suas condições sociais (ANDRADE, 2011). 
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Esses processos de resistência estão materializados na trajetória de cada indivíduo que 

se adapta e se transforma diferentemente a cada período histórico (geração) e, em seu 

conjunto, representam os conflitos e dilemas que compõem os processos de transformação 

pelos quais vem passando o conjunto da sociedade, perpassando diferentes escalas, 

interconectando o local e o global, o regional e o territorial. Em função de características 

próprias de cada família, das oportunidades e de necessidades, esses atores sociais 

desenvolveram ao longo do tempo diferentes estratégias de reprodução familiar. Identificamos 

uma variação nas formas e nas perspectivas de trabalhar e viver no rural entre as famílias de 

camponeses estudadas, a qual se expressa em diferentes graus de engajamento na proposta 

associativa, no acesso aos mercados, ao crédito, ou seja, em iniciativas mais agressivas, que 

extrapolam suas experiências e seu domínio. 

Como estratégia metodológica para contemplar essa heterogeneidade de situações, 

recorro a memórias dos agricultores para reconstruir os processos e as trajetórias de vida e de 

trabalho até o presente, as quais em seu conjunto elucidam as transformações nas formas de 

viver e trabalhar no rural ao longo das gerações. Para tanto, foram realizadas 17 entrevistas 

com agricultores da APAOrgânico no período de maio à setembro de 2014. Dessas, 16 

entrevistas tinham por objetivo reconstruir as histórias de vida dos agricultores e apenas uma 

entrevista - realizada em coletivo com um grupo de 8 pessoas composto pela diretoria da 

associação e alguns sócios - teve como foco a organização coletiva e a constituição da 

associação. 

Esse conjunto de entrevistas, realizadas em profundidade, tem como objetivo resgatar 

a trajetória de vida dos agricultores para entender as transformações ocorridas em sua vida e 

na vida comunitária; além disso, entender o contexto que os levou a fazerem parte de uma 

experiência associativa de produção agroecológica e quais foram os mecanismos e estratégias 

desenvolvidas para continuar sendo camponês diante da hegemonia e poder político 

econômico da elite agrária do município. 

As 16 entrevistas sobre histórias de vida foram concretizadas em ambiente familiar, 

sendo realizadas de modo coletivo nas famílias que possuem mais de um sócio, 

representando, portanto 22 sócios. Participaram também outros membros, familiares diretos e 

integrantes da família extensiva congênita ou não ampliando ainda mais a riqueza de 

informações e de pontos de vista sobre o tema pesquisado. 

Sendo assim, o universo amostral para fins estatísticos está considerando 22 sócios 

entrevistados. Além destes depoimentos das famílias de agricultores agroecológicos 

associados à APAOrgânico, foram coletados depoimentos de 14 pessoas – agricultores, 
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pescadores, artesãos, moradores dos povoados ribeirinhos e representantes de instituições - 

com as quais tive a oportunidade de conversar, contribuindo para o entendimento dos 

processos vividos pela agricultura familiar camponesa na região e sua relação com a 

agroecologia. Em especial, concentrei-me em depoimentos de agricultores que vivenciaram o 

projeto Pimentão Orgânicos. 

Em função da configuração espacial do município de Pão de Açúcar e da distribuição 

das 29 propriedades dos agricultores sócios da APAOrgânico, que em sua maioria se 

encontram dispersas ao longo das margens do rio São Francisco, agrupadas em povoados e 

localidades ribeirinhas, a presente pesquisa estabelece como ordenamento espacial a 

nomenclatura popular que estabelece uma divisão do município em duas regiões partindo da 

sua sede, tendo o rio como eixo principal. Na ”Região de Baixo” são 14 associados, que ficam 

concentrados em torno do Povoado Limoeiro, onde reside o presidente da associação, Seu 

Dedé. Na “Região de Cima” são mais 15 agricultores, tendo como referência o povoado de 

Ilha do Ferro, local estratégico, pois foi o povoado núcleo do projeto do Pimentão Orgânico, 

experiência em produção orgânica que antecede à formação da APAOrgânico. 

A partir desta configuração espacial, opto estrategicamente por realizar a pesquisa de 

campo com imersões por períodos de 3 a 6 dias, (totalizando 25 dias de pesquisa em campo) 

intercalados no tempo e no espaço e tendo como locais de apoio à residência de seu Dedé 

(presidente da APAOrgânico) no Povoado Limoeiro e a casa de lazer de um amigo particular 

no povoado da Ilha do Ferro. A partir destes pontos estratégicos, realizei minhas incursões 

nos demais povoados e localidades, realizando na maioria das vezes o deslocamento 

embarcado pelo rio. 

Segundo Deslauriers e Kérisit (2008), o confronto entre a fundamentação teórica a 

partir de conceitos e entre os dados empíricos com suas particularidades do campo resulta em 

teorias compostas por categorias analíticas e um esquema explicativo das inter-relações dos 

fatos observados, além de permitir conceituar novamente o campo de investigação com a 

redefinição do próprio objeto de estudo que muitas vezes é redigido no final da pesquisa. 

Neste sentido, como mecanismo de sistematização dos dados, busco identificar, nos 

diferentes períodos, ciclos produtivos e econômicos, sistemas de produção, relações de 

trabalho e posse da terra, práticas sociais, sistemas tradicionais de manejo do ambiente, etc., 

categorias que pudessem ser avaliadas à luz do referencial teórico e que permitissem 

descrever os processos e analisar as transformações ocorridas na região e então estabelecer os 

limites, as continuidades e as rupturas entre o modo de vida tradicional dos camponeses 

ribeirinhos e sua nova organização enquanto agricultor agroecológico associado à 
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APAOrgânico. Destaque foi dado à análise das formas e relações de trabalho e de posse da 

terra, dos diferentes sistemas produtivos e tecnológicos na relação com o ecossistema e com a 

comunidade e aspectos das mudanças culturais provenientes das alterações no meio ambiente. 

Esses diferentes aspectos de análise relacionam o conhecimento prático e vivencial dos 

agricultores sobre o ambiente e sua cultura, conhecimento que perdura e se transforma, se 

adapta e se consolida na experiência em agroecologia da APAOrgânico. 

Optei metodologicamente por organizar os dados da pesquisa apresentando ao leitor o 

local e as pessoas (sujeitos sociais), objetos do estudo, a partir de diferentes regiões 

geográficas e povoados e considerando o agrupamento dos sujeitos em famílias extensivas ou 

grupos de identidade não parental. Em seguida, construo as memórias do lugar com o 

cruzamento de trajetórias e depoimentos articulados como um processo histórico contínuo 

onde identificamos eventos singulares que irão provocar mudanças ambientais, econômicas e 

sociais na vida dos agricultores ribeirinhos exigindo novas configurações e formas de 

organização do espaço de vida e trabalho. 

Aporte Teórico e Estrutura do Trabalho 

A fundamentação teórica se baseia no debate sobre a atualização e a revalorização do 

papel e da função do sujeito social camponês na contemporaneidade da consolidação do 

modelo hegemônico de produção agroindustrial que se materializa na perspectiva do 

agronegócio em um contexto de crise socioambiental. Nessa conjunção, o campesinato 

emerge como portador de múltiplas funções sociais e ambientais que se manifesta em seu 

modo de vida e na aguda relação homem/natureza reatualizada pela agroecologia como 

modelo epistemológico de mudança de paradigma rumo ao desenvolvimento rural sustentável. 

Esse processo ocorre concomitantemente, de modo contraditório e é incorporado como mais 

uma oportunidade de avanço do modelo agroindustrial que se reveste de verde, incorporando 

elementos da sustentabilidade e se reapropriando do trabalho realizado pelo camponês. Este, 

por sua vez, se integra de modo ativo a um campo de disputa de poder onde desenvolve suas 

próprias estratégias para continuar sendo camponês e garantir a reprodução familiar. 

Diante desse debate, a presente dissertação da pesquisa de mestrado está estruturada 

em três capítulos: o primeiro capítulo, AGRICULTURA FAMILIAR CAMPONESA e 

AGROECOLOGIA: princípios e conceitos, é um capítulo teórico conceitual e trata de 

inserir a reflexão teórica sobre as principais categorias de análise da pesquisa, as quais 

perpassam as relações políticas, sociais e ambientais acerca do debate sobre o rural a fim de 

posicionar o objeto de pesquisa diante da história agrária brasileira e sua opção pelo 
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latifúndio. Está subdividido em seis partes: o item 1.1 resgata o processo de consolidação da 

agricultura química no Brasil, orquestrado por organismos multilaterais, em um contexto 

global de ofensiva neoliberal e consolidação do modelo capitalista de produção que se 

expressa no campo através do agronegócio e que conduz a uma crise na estrutura social, 

econômica e ambiental com reflexos negativos na saúde humana, o que levará à emergência 

da agroecologia como proposta de novo paradigma na relação homem/natureza; o item 1.2 

trata dos princípios e conceitos da agroecologia em suas diversas abordagens, desde a 

agroecologia sociológica à agroecologia tecnicista; o item 1.3 anuncia as aproximações entre 

a agroecologia enquanto ciência e movimento social e o “modo camponês de fazer 

agricultura”; no subcapítulo 1.4 serão abordadas as teorias que tratam do sujeito social 

camponês enquanto categoria social viva e em constante mudança, o que nos leva a pensar na 

diferenciação do sujeito social camponês que se evidencia na “condição camponesa”; o 

subcapítulo 1.5 posiciona o papel do sujeito social camponês diante do capitalismo e por fim 

o subcapítulo 1.6 trata sobre o mercado, a regulamentação e o consumo da agricultura 

orgânica e agroecológica no Brasil. 

O segundo capítulo, AGRICULTURA EM PÃO DE AÇÚCAR: trajetórias 

camponesas, modos de vida e estratégias de reprodução social, tem por objetivo a 

descrição do universo de estudo e a operacionalização dos conceitos apresentados no capítulo 

1 na realidade da experiência associativa da APAOrgânico, com foco na interconexão entre as 

trajetórias, os modos de vida e a produção agroecológica como estratégias de reprodução 

social. O subcapítulo 2.1 contextualiza o processo de construção do conhecimento 

agroecológico no estado de Alagoas, destacando os avanços e dilemas encontrados pelo 

projeto PAIS e pela APAOrgânico para a consolidação de uma proposta agroecológica 

contextualizada e emancipadora. O subcapítulo 2.2 trata de apresentar ao leitor o universo de 

estudo trazendo uma abordagem teórica conceitual e dados secundários relativos ao campo de 

estudo nas diferentes escalas: desde a macro - Nordeste, Sertão, Alagoas e o município de Pão 

de Açúcar – com dados históricos, socioeconômicos e ambientais indispensáveis para 

entender a formação do sujeito social e cultural, até a micro -com dados coletados a partir do 

trabalho de campo que contemplam o processo de constituição da APAOrgânico (subcapítulo 

2.3) e os processos históricos vivenciados pelos agricultores tendo como ferramenta de análise 

as trajetórias e os modos de vida que revelam as estratégias de reprodução social 

desenvolvidas pelos sujeitos sociais e suas relações com as demais esferas de poder 

(subcapítulo 2.4). 
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O capítulo terceiro, AGROECOLOGIA E REPRODUÇAO SOCIAL NO SERTÃO 

ALAGOANO: a experiência da APAOrgânico, busca, a partir da pesquisa de campo e à luz 

dos referenciais teóricos, interpretar como a agroecologia é compreendida e gestada pelos 

sujeitos sociais que integram a experiência associativa da APAOrgânico tendo a associação 

como elemento de análise. Esse capítulo discute o processo de transição agroecológica e a 

importância do resgate do conhecimento tradicional sobre as práticas e manejo da caatinga 

para a construção de agroecossistemas sustentáveis (subcapítulo 3.1); busca analisar as 

estratégias de renda e reprodução social dos agricultores familiares da APAorgânico diante do 

contexto territorial do município de Pão de Açúcar (subcapítulo3.2); e focaliza a avaliação do 

processo de constituição e consolidação da APAorgânico a partir do projeto PAIS, tendo 

como elementos de analise a visão dos agricultores sobre o projeto e a associação (subcapítulo 

3.3). A experiência agroecológica da APAOrgânico, nesse contexto, se consolida através do 

acesso às políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, a agroecologia e a produção 

orgânica, apresentando-se como uma oportunidade de inclusão social, geração de renda e 

reprodução social para a agricultura familiar camponesa. 

Os argumentos desenvolvidos nos três capítulos são operacionalizados pela discussão 

teórica de renomados autores do pensamento social agrário tendo como conceitos chave a 

diferenciação do sujeito social camponês a partir dos trabalhos de Wanderley (1999, 2009 e 

2011), Brandão (2007), Ploeg (2008); Sevilha Guzmán e Monila (2013) e Sabourin (2011); a 

agroecologia como mudança de paradigma e matriz epistemológica tendo como referência 

Sevilha Guzmán (2002, 2005), Caporal e Costabeber (2000) e Caporalet alii (2009), Altieri 

(2000, 2012), Gliessman (2001). 

O conceito de reprodução social está vinculado aos mecanismos desenvolvidos pelo 

sujeito social camponês frente ao movimento capitalista em sua lógica desigual e contraditória 

que diante deste cenário de enfrentamento entre a subordinação e a busca de autonomia 

estabelece estratégias para sua reprodução enquanto indivíduo e enquanto classe social. 

Opto por não utilizar um conceito fechado de “reprodução social”, utilizo como 

referência as reflexões de Oliveira e Salles (1991) as quais abordam o caráter 

multidimensional do processo de reprodução, incluindo elementos biológicos e sociais, 

aspectos materiais e simbólicos, tanto a nível de indivíduo, como de família e sociedade. A 

discussão sobre a reprodução social, portanto, é bastante ampla e diversa, e sua abordagem irá 

depender da corrente de pensamento ao qual o autor se filia. 

Neste sentido, a reprodução social é referida por alguns autores como “a reprodução 

do global, da sociedade ou do sistema social; outros aplicam este conceito à recriação do 
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social em diferentes âmbitos: individual, familiar, grupal e societal” (OLIVEIRA e SALLES, 

1991, p.8). Neste trabalho, utilizo como referência para o debate da reprodução social a 

corrente de pensamento na qual a reprodução envolve as diferentes escalas desde o indivíduo, 

em que a reprodução social representa a continuidade no âmbito da vida cotidiana que estão 

interligados a eventos globais de longo prazo orquestrados por instituições sociais. Neste 

sentido, o modo de vida dos sujeitos sociais e suas práticas estão relacionados ao contexto 

social-político, econômico e ambiental no qual estão inseridos e também à sua capacidade de 

escolha, de tomada de decisão, de agenciamento que envolve conhecimento e 

desenvolvimento de estratégias. Todos estes elementos por sua vez, estão vinculados ao 

conceito de reprodução social. Ao longo deste estudo, trago outras acepções e 

questionamentos acerca do conceito. 

Nessa perspectiva, incorporo na discussão sobre reprodução social o artigo de Sergio 

Lessa (1994) intitulado Reprodução e ontologia em Lukács; no qual Lukács aborda o carácter 

bipolar da reprodução, que se manifesta na contraditoriedade entre a individuação e a 

sociabilidade; os trabalhos de Ploeg (2008), que considera a “condição camponesa” e o 

“modo camponês de fazer agricultura” como resultados de sua qualidade de agência como 

sujeito social ativo, de sua capacidade de escolha e desenvolvimento de estratégias; de 

Wanderley (2009, 2011), para a qual o modo de vida representa sua capacidade de resistência 

e de reprodução social; as contribuições de Sergio Schneider (2003), que relaciona a 

capacidade de escolha e tomada de decisão pela família diante das condições materiais e o 

ambiente socioeconômico, como elemento definidor das estratégias que irão viabilizar sua 

sobrevivência social, econômica, cultural e moral; os trabalhos de Sabourin (2011), que 

relaciona a reprodução social camponesa com as práticas de reciprocidade e de ajuda mútua e 

sua reatualização no contexto das associações, das políticas públicas de fortalecimento da 

agricultura familiar e do desenvolvimento de sistemas de produção de base ecológica, além de 

reflexões concretas sobre a reprodução social do camponês de Alagoas, tendo como referência 

a tese de doutorado de Núbia Dias dos Santos (2012). 

Esse conjunto de fatores introduz a complexidade e a relevância do estudo da 

experiência agroecológica da APAorgânico no sertão de Alagoas sendo indispensável o 

aprofundamento teórico dos conceitos que sustentarão a reflexão e a análise do tema, os quais 

serão apresentados de forma detalhada no capítulo 1. 
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CAPÍTULO 1 -  AGRICULTURA FAMILIAR CAMPONESA e 

AGROECOLOGIA: princípios e conceitos. 

Este capítulo visa posicionar o objeto de pesquisa diante dos referenciais teóricos e das 

demais experiências que relacionam o tema da agroecologia e da agricultura familiar. Neste 

sentido, o capítulo está organizado em três partes: a primeira trata de contextualizar a 

emergência da agroecologia como proposta de novo paradigma a partir da crise do modelo de 

agricultura químico industrial, em seguida aborda os conceitos e princípios da agroecologia e 

a relação entre agroecologia e campesinato. A segunda parte visa caracterizar o sujeito social, 

objeto da pesquisa a partir da análise dos processos de diferenciação do sujeito social 

camponês diante da atualidade do mundo globalizado. Para tanto, utilizo como principais 

conceitos de análise a “condição camponesa” e o “modo camponês de fazer agricultura” 

através dos quais os sujeitos sociais desenvolvem seus modos de vida e suas estratégias de 

reprodução social em um contexto global de ofensiva neoliberal e consolidação do modelo 

capitalista de produção que se expressa no campo através do agronegócio e que amplia e 

acirra a crise socioambiental em curso. Por fim, a última parte discute a produção, consumo e 

regulamentação da produção orgânica a partir da ótica do mercado e das políticas públicas. 

Diante desse contexto, o sujeito social camponês, ao incorporar tecnologias sociais 

agroecológicas em seu modo de viver e trabalhar no ambiente rural, através das políticas 

públicas, busca reatualizar suas práticas tradicionais fundamentadas na agricultura sustentável 

e na segurança alimentar, assim como resistir e garantir sua reprodução social. 

Busco, portanto, relacionar as especificidades do campo de estudo com aspectos gerais 

que se relacionam com a questão agrária e com o contexto global de ampliação do capital. 

Inicialmente faz-se necessário situar o debate acerca da importância da agricultura camponesa 

diante da consolidação do capitalismo e da hegemonia do pensamento neoliberal e, nessa 

contraditória complementariedade, delinear a evolução do debate nacional e internacional 

sobre a diferenciação do sujeito social camponês. 

Por outro lado, busco identificar, no modo de vida e nas estratégias de resistência e 

reprodução do campesinato, elementos que se aproximam da matriz do pensamento 

agroecológico, destacando a aproximação entre os dois conceitos e a incorporação da 

perspectiva agroecológica como bandeira de luta dos movimentos sociais do campo que 

vislumbram na prática agroecológica em suas dimensões social, ambiental, econômica, 

política e cultural, uma ferramenta de valorização do sujeito social camponês enquanto classe 

social e de enfrentamento ao atual modelo hegemônico precursor da crise ambiental, social e 

civilizatória que vivemos. 



37 

1.1. Antecedentes: a crise do modelo químico industrial e a emergência da 

agroecologia como proposta de novo paradigma 

Para tratar de agroecologia, de modelos de produção sustentável, faz-se necessário 

posicionar o discurso frente ao seu contraponto que se evidencia nos dias atuais no 

agronegócio. Por agronegócio entendendo, de acordo com a definição de Christiane 

Senhorinha Soares Campos (2011): 

O agronegócio deve ser compreendido como uma complexa articulação de capitais 

direta ou indiretamente vinculados com os processos produtivos agropecuários, que 

se consolida no contexto neoliberal sob a hegemonia de grupos multinacionais e 

que, em aliança com o latifúndio e o Estado, tem transformado o interior do Brasil 
em locus privilegiado de acumulação capitalista, produzindo, simultaneamente, 

riqueza para poucos e pobreza para muitos e por conseguinte, intensificando as 

múltiplas desigualdades socioespaciais (CAMPOS, 2011, p.109). 

Trata-se de um sistema de produção agropecuário pautado no modelo de produção 

industrial, em escala, homogêneo, articulado com os complexos agroindustriais e com o 

capital financeiro e que possui como marco histórico a revolução verde. 

Resgatar o processo de consolidação da agricultura industrial no Brasil e  seus 

impactos ambientais e sociais é fundamental para entender a emergência da agroecologia 

como um modelo de desenvolvimento rural sustentável não apenas tecnológico, mas como 

uma proposta de inclusão social, de valorização da heterogeneidade cultural e ambiental dos 

agroecossistemas que vem ganhando a cada dia mais adeptos e novos contornos. 

Diante da atual crise ambiental, social e econômica que se agiganta diante do mundo 

globalizado, o debate sobre sustentabilidade e estilos de vida ultrapassa a esfera tecnológica e 

política e ganha cor nas práticas cotidianas no campo e na cidade através da valorização da 

saúde e da alimentação saudável, da preservação da água e do meio ambiente; na construção e 

fortalecimentos de mercados locais de consumo consciente e solidário; na valorização de 

produtos étnicos e culturais, enfim, em uma preocupação constante sobre o que e como 

consumir e produzir que diz respeito a uma reflexão sobre o esgotamento dos recursos 

naturais e a desigualdade social, decorrentes do modelo tecnológico industrial pautado no 

consumo e na ideia de progresso. 

A valorização desses diferentes aspectos da vida saudável integra a proposta da 

agroecologia, que ganha força e eco nos diversos movimentos sociais do campo e da cidade, 

se transformando em uma alternativa, uma bandeira de luta, que busca orientar a transição 

para modelos de desenvolvimento sustentável em oposição ao modelo de desenvolvimento 

neoliberal vigente, ancorado na indústria e no consumo como parâmetro de desenvolvimento 
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(CAPORAL E COSTABEBER, 2000; ALTIERI, 2012; SEVILHA GUZMÁN E MONILA, 

2013). 

Logo após a segunda Guerra Mundial, o mundo rural irá sofrer profundas 

transformações por meio da tecnologia que viria a se chamar Revolução Verde. A partir da 

década 1960, o espaço agrário latino americano será foco de um processo de homogeneização 

da agricultura com a disseminação do “pacote tecnológico” que promoveria a “modernização 

agrícola”, também chamada de “modernização conservadora”, a qual modificou a forma de 

produzir, fazer agricultura e ocupar o campo. Esse “novo” modelo de fazer agricultura trouxe 

consigo uma agricultura extremamente vinculada aos setores industriais sob controle do 

capital, com o desenvolvimento da indústria produtora de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, 

adubos, maquinários, sementes, vacinas e medicamentos e seu mais recente desdobramento: a 

indústria biotecnológica que domina a tecnologia dos transgênicos (MAZOYER, 2010; 

PORTO-GONÇALVES, 2006; ALTIERI, 2000). 

Com o principal argumento de combater a fome no mundo, que se agravou no período 

do pós-guerra, a Revolução Verde trouxe para si o desafio de acabar com a fome e a miséria 

por meio da técnica, desconsiderando os aspectos sociais, políticos e culturais que envolvem a 

problemática da fome. A Revolução Verde será implantada na América Latina através de uma 

tríade formada pelo setor empresarial, o Estado e a tecnologia. Essa configuração, capitaneada 

pela Fundação Rockefeller com o apoio do Estado, e de organismos financeiros internacionais 

como o Banco Mundial possibilitará o desenvolvimento de todo um complexo técnico-

científico, financeiro e educacional montado para a difusão do ”pacote tecnológico”. Dessa 

maneira, a própria denominação Revolução Verde evidencia seu caráter político e ideológico 

impondo um conjunto de transformações nas relações de poder por meio da tecnologia7 

(PORTO-GONÇALVES, 2006). Assim, a tecnologia e o progresso haveriam de solucionar as 

questões do mundo, e com isso, o capitalismo encontrou na agricultura uma promissora fonte 

para sua ampliação e reprodução. 

Com o discurso de combate à pobreza e à injustiça no mundo, para garantir a 

segurança e a ordem política dos Estados Unidos, o Banco Mundial, irá lançar um conjunto de 

diretrizes a partir de 1968 e durante toda a gestão de seu presidente Robert McNamara, que 

tem como foco fomentar o crescimento econômico, a melhoria dos indicadores sociais básicos 

e a redução da desigualdade socioeconômica. De acordo com McNamara (1968, apud 

PEREIRA, 2010, p. 180): “Numa sociedade que está se modernizando, segurança significa 

                                                
7
A Revolução Verde se desenvolveu buscando deslocar o sentido social e político das lutas contra a fome e a miséria, sobretudo após a 

Revolução Chinesa, Camponesa e Comunista, de 1949. [...] tentou despolitizar o debate da fome atribuindo-lhe um caráter estritamente 

técnico (PORTO-GONÇALVES, 2006, p.226). 
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desenvolvimento [...]. Sem desenvolvimento interno, pelo menos em grau mínimo, ordem e 

estabilidade são impossíveis”. 

A estratégia da gestão McNamara foi consolidar o Banco Mundial como uma “agência 

de desenvolvimento” capaz de estimular o aumento da assistência bilateral via bancos 

multilaterais de desenvolvimento (BMDs) que poderiam alavancar fundos para os países de 

periferia importantes do ponto de vista geopolítico (PEREIRA, 2010).  Nesse contexto, o 

incentivo à agropecuária foi identificado como o setor chave, com maior expansão dentro dos 

programas de crédito do Banco Mundial, indicando como “alvo” prioritário os países da 

África e a América Latina e o Caribe, onde as operações deveriam duplicar e triplicar 

respectivamente (MCNAMARA, 1974, apud PEREIRA, 2010, p.120). 

Uma das ações mais importantes do banco entre os anos 1968 -1973 foi a criação do 

Grupo Consultivo para a Pesquisa Agropecuária Internacional (CGIAR) em 1971 formado por 

empresário dentre os quais o grupo Rochefeller e a Fundação Ford, agências de assistência 

bilateral e multilateral e corporações agroindustriais “dando origem a um complexo de poder 

baseado em um tipo específico de produção de conhecimento” disseminado através do 

“pacote tecnológico” da Revolução Verde através da formação de centros de pesquisa, 

formação profissional, linhas de crédito, etc. 

A economia brasileira do final da década de 1950/início de 60 vivia a experiência 

desenvolvimentista com o governo de Jucelino Kubitschek em sintonia com a política externa 

norte-americana explicitada no “Programa Aliança para o Progresso”. Neste período, institui-

se a ABCAR - Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, que, através de suas 

associações em quase todos os estados brasileiros, desempenhou um importante papel para a 

implantação da Revolução Verde, com a disseminação do “pacote tecnológico” através da 

assistência técnica gratuita aos agricultores brasileiros. A partir de 1964, com o golpe militar, 

a Revolução Verde passa a ser a política agrícola oficial do governo federal no Brasil 

(MACHADO E MACHADO FILHO, 2013). 

Apesar dos investimentos do Banco Mundial nos projetos para a agricultura nos anos 

1968-1973, estes não se refletiram em distribuição de renda, pois não chegaram aos 

segmentos mais pobres, beneficiando apenas os agricultores mais capitalizados. Além disso, a 

América Latina vivia um período de ditadura militar, guerra e conflitos com forte insatisfação 

popular, que reivindicava políticas de cunho distributivo e redistributivo. Diante dessa 

constatação, o Banco Mundial a partir do biênio 1973-1974 irá redefinir sua atuação por meio 

de intervenções em novos projetos de “desenvolvimento rural integrado” tendo como foco a 

“luta contra a pobreza rural” a fim de evitar rebeliões. Os projetos visam ao aumento da 
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produtividade da terra dos pequenos agricultores e camponeses8 mediante a aplicação de 

técnicas de ponta e insumos industriais a fim de integrá-los ao capital financeiro seja como 

consumidores de insumos agrícolas ou como produtores de alimentos (PEREIRA, 2010). 

Os impactos desse modelo produtivista se tornaram visíveis no decorrer das décadas 

com a conversão de vastas áreas em paisagens agrícolas homogêneas com perda de habitats 

naturais,  de biodiversidade,  poluição das águas, perda da capacidade produtiva dos solos,  

aumento de doenças crônicas com o uso indiscriminado de agrotóxicos, o que resultou na 

precarização das condições  de vida dos agricultores  e assim o aumento do êxodo, da pobreza 

rural e da desigualdade social. 

Esse modelo, vigente no Brasil nos últimos 50 anos, contribuiu significativamente 

para o agravamento da crise ambiental e social no campo e na cidade e hoje segue se 

fortalecendo com o capital financeiro internacional impulsionando as multinacionais9, 

dominando todos os segmentos do complexo agroindustrial sob a designação de agronegócio. 

Atualmente dispomos de um importante conjunto de publicações nacionais e 

internacionais de pesquisas sobre os efeitos negativos do uso indiscriminado de agrotóxico na 

saúde humana e no meio ambiente. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), através de seu Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 

(PARA), realiza o monitoramento anual da quantidade de agrotóxicos presentes nos 

alimentos. De acordo com a parte 3 do dossiê Um Alerta sobre os impactos dos Agrotóxicos 

na saúde publicado em 2012 pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), 

intitulado Agrotóxicos, conhecimento científico e popular: construindo a ecologia de saberes, 

“dois terços dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros estão contaminados 

pelos agrotóxicos, segundo análise de amostras recolhidas em todas as 26 Unidades Federadas 

do Brasil, realizadas pelo PARA” (ABRASCO, 2012, p. 12). 

Flávia Londres (2011) busca esclarecer a opinião pública dos impactos do uso de 

agrotóxicos como o expoente de um complexo produtivo, financeiro e tecnológico interligado 

em torno do Agronegócio e de sua ideologia neoliberal e aponta a agroecologia como seu 

contraponto: 

                                                
8
 Os EUA estavam preocupados com as Ligas Camponesas no Brasil e com os efeitos da Revolução Cubana na América Latina como um 

todo e sua estratégia então foi ganhar o apoio do campesinato ou pelo menos desativar os protestos social e para tanto o Banco Mundial irá 

lançar projetos de desenvolvimento rural com foco na pobreza rural tendo os camponeses como público alvo (PORTO GONÇALVES, 2006; 

PEREIRA, 2010). O trecho abaixo de Samuel Huntington resume as preocupações da época: “Para o sistema político, a oposição dentro da 

cidade pode ser perturbadora, mas não é letal. A oposição no interior, porém, fatal. Quem controla o interior controla o país. [...] Se os 

camponeses aceitam e se identificam com o sistema existente, isso proporciona uma base estável ao sistema. Se os camponeses se opõem 

ativamente ao sistema, passam a ser os portadores da revolução [...]. O camponês pode, assim, desempenhar um papel conservador ou 

altamente revolucionário (HUNTINGTON, 1975, p. 302 apud PEREIRA, 2010, p. 199). 
9
 Ver MACHADO, e MACHADO FILHO (2014) – “147 grandes corporações transnacionais, principalmente financeiras e mineiro-

extrativistas controlam a economia global” (p.62). 
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Os sistemas agroecológicos, ao contrário, são adaptados à realidade da agricultura 

familiar e reforçam a proposta de um outro modelo de desenvolvimento para o 

campo, que prevê a repartição das terras e a produção descentralizada, que possa 

empregar muita mão de obra, dinamizar economias e abastecer mercados locais com 

alimentos saudáveis (LONDRES, 2011, p.24). 

De acordo com Londres (2011), a venda de agrotóxicos no Brasil teve um grande 

incremento na primeira década do século XXI, passando de US$ 2 bilhões em 2001 para mais 

US$ 7 bilhões em 2008, ano em que o Brasil se tornou o maior consumidor mundial de 

agrotóxicos. Foram 986,5 mil toneladas de agrotóxicos aplicados em 2008 e 1 milhão de 

toneladas em 2009, o que resulta em uma média de 5,2 kg de veneno per capita. No Brasil, 

temos atualmente “366 ingredientes ativos registrados para uso agrícola, pertencentes a mais 

de 200 grupos químicos diferentes, que dão origem a 1.458 produtos formulados para venda 

no mercado” (LONDRES, 2011, p. 19-20). 

Esse conjunto de dados e publicações mobilizou a articulação nacional em prol da 

Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida. Essa campanha iniciativa da 

sociedade civil organizada, composta por entidades públicas e privadas, movimentos sociais, 

universidades, sindicatos, ONGs entre outras, busca sensibilizar a sociedade brasileira para os 

riscos que os agrotóxicos representam tanto para quem os aplica como para o consumidor e 

para o meio ambiente. Seu objetivo é influenciar a legislação a restringir o uso de agrotóxicos 

no Brasil e traz como pano de fundo o debate sobre os modelos de desenvolvimento 

apontando a agroecologia como uma ciência, uma prática e um movimento portador de uma 

matriz de pensamento holístico e sistêmico que pode apontar os caminhos para a transição do 

atual modelo de desenvolvimento para uma proposta de desenvolvimento agrícola e agrário 

saudável e sustentável. 

Os impactos do uso de produtos químicos na agricultura, tanto para a saúde humana 

como para o meio ambiente não são novidade. A pesquisadora Rachel Carson foi pioneira nos 

estudos e pesquisas sobre agrotóxicos. No ano de 1962, Carson publicou o livro “Primavera 

Silenciosa”, divulgando os resultados de suas pesquisas sobre DDT e outros pesticidas e seus 

efeitos à saúde humana e ao meio ambiente. Seus trabalhos influenciaram gerações e serviram 

de referência para o surgimento do movimento ambientalista em nível global, o qual passou a 

questionar o modelo de desenvolvimento industrial e em especial os impactos da 

modernização da agricultura. Esse questionamento influenciou o surgimento de propostas 

alternativas de produção em diferentes regiões do mundo. Pesquisas com produção orgânica 

são então conduzidas por inúmeros cientistas como crítica aos métodos “modernos” de 

produção, com destaque para os trabalhos pioneiros de Albert Howard, Rudolf Steiner, 

Fukuoka e tantos outros que darão origem a diferentes correntes e métodos de agricultura 
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sustentável como: agricultura natural, agricultura ecológica, agricultura biodinâmica, 

agricultura regenerativa, agricultura biológica, permacultura, agroecologia, etc (MEIRELLES, 

2000; CAPORAL E COSTABEBER, 2000). 

Contudo, a modernização conservadora trouxe, além dos problemas ambientais e da 

contaminação de alimentos, problemas sociais profundos que acentuam os níveis de pobreza e 

miséria marcados pelo êxodo do campo para a cidade, resultando em subemprego e 

marginalização. Neste contexto, a agroecologia emerge não apenas como uma proposta 

tecnológica, mas também organizativa, econômica, cultural e política que aliada à trajetória de 

luta e resistência camponesa possui grande potencial de superar os problemas sociais e 

ambientais no campo brasileiro. Para Miguel Altieri: 

Os problemas ambientais estão profundamente enraizados no sistema 

socioeconômico hegemônico, o qual promove a agricultura especializada, 

tecnologicamente dependente de elevados aportes de insumos e de adoção de 

práticas agrícolas que provocam a degradação dos recursos naturais. Essa 
degradação não é apenas de natureza ecológica, mas também social, política e 

econômica. É por isso que o problema da produção agrícola não pode ser 

considerado apenas uma questão técnica. Embora as questões de produtividade 

sejam uma parte do problema, é fundamental dar atenção também as questões 

sociais, culturais e econômicas que explicam a atual crise (ALTIERI, 2012, p. 35). 

1.2. Agroecologia: princípios e conceitos 

O termo agroecologia, segundo Gliessman (2001), surge nos anos de 1930 do 

cruzamento entre a ecologia e a agronomia com o desenvolvimento do campo da ecologia dos 

cultivos, sendo utilizado para designar a ecologia aplicada à agricultura. Mais tarde, com o 

avanço do conceito de ecossistema, o estudo da ecologia aplicada à agricultura passou a 

considerar como unidade de análise o agroecossistema10. Ao longo das décadas de 60 e 70 do 

século XX, com o aumento da consciência ambiental e dos impactos da agricultura 

convencional, a perspectiva ecológica e a abordagem em nível de sistema passam a ser 

valorizados, consolidando as bases da agroecologia. Nos anos de1980, a agroecologia emerge 

como uma metodologia e uma estrutura conceitual para o estudo dos agroecossistemas. Esse 

rápido percorrido sobre as origens teóricas da agroecologia nos remete ao campo das ciências 

naturais e exatas onde a pesquisa agroecológica ancorada na abordagem de sistemas e de 

equilíbrio dinâmico proporcionou uma base teórica e conceitual para discutir sustentabilidade 

na agricultura. Nesse período, a agroecologia se debruçou na análise dos sistemas tradicionais 

de produção nos países em desenvolvimento como importantes exemplos práticos de manejo 

ecológico de agroecossistemas, destacando a importância do saber e da cultura local das 

                                                
10

 O termo agroecossistema “representa um local de produção – uma propriedade, por exemplo – compreendido como um ecossistema. O 

conceito de agroecossistemas possibilita analisar os sistemas de produção de alimentos no seu conjunto, incluindo os insumos e as interações 

entre as partes que o compõem” (GLIESSMAN, 2001, p 61). 
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populações tradicionais e incorporando o aspecto cultural e social como dimensões da 

agroecologia. Segundo Gliessman, a agroecologia ampliou suas fronteiras se configurando 

por um lado como o “estudo de processos econômicos e de agroecossistemas, e de outro, 

como um agente de mudanças sociais e ecológicas complexas” rumo a uma agricultura de 

bases sustentáveis. (GLIESSMAN, 2001, p.56-57). A abordagem apresentada por Gliessman 

(2001, p. 54) consolida a agroecologia como uma ciência definida como “aplicação de 

conceitos e princípios ecológicos no desenho e manejo de agroecossistemas sustentáveis”. 

A sustentabilidade dos sistemas agrícolas em longo prazo está diretamente relacionada 

ao uso de práticas de manejo ecologicamente seguras, daí a importância de pensar a prática 

agrícola como agroecossistema. Segundo Altieri (2000), para atingir a auto-sustentabilidade 

de um agroecossistema, é de fundamental importância desenvolver sistemas com baixo uso de 

insumos externos, diversificados e eficientes em termos energéticos, de forma a desenvolver 

sistemas práticos e específicos que atendam às necessidades singulares dos diferentes 

agricultores nas diferentes regiões agroecológicas do mundo. “Uma estratégia fundamental na 

agricultura sustentável é recuperar a diversidade agrícola no tempo e no espaço, através de 

rotações de cultura, cultivos de cobertura, consorciações, sistemas de cultivo-criação etc.” 

(ALTIERI, 2000, p. 60). 

Com base nessas  premissas, a construção teórica da agroecologia a define como um 

enfoque teórico e metodológico de caráter multidisciplinar que visa à compreensão da 

atividade agrária sob o prisma ecológico tendo como unidade de análise o agroecossistema, 

visando apoiar o processo de construção para estilos de agricultura sustentável. Segundo 

Caporal e Costabeber (2000), o enfoque agroecológico traz orientações que vão além de 

aspectos meramente tecnológicos ou agronômicos da produção agropecuária, incorporando 

dimensões mais amplas e complexas que incluem tanto variáveis econômicas, sociais e 

ecológicas, como variáveis culturais, políticas e éticas. A agroecologia proporciona as bases 

científicas para apoiar o processo de transição do modelo de agricultura convencional para 

estilos de agriculturas de base ecológica ou sustentáveis, assim como do modelo convencional 

de desenvolvimento a processos de desenvolvimento rural sustentável (CAPORAL E 

COSTABEBER, 2000). O enfoque dos autores traz no conceito uma análise multidimensional 

da sustentabilidade composta pela contribuição das diferentes disciplinas do saber científico, 

integradas e em diálogo com práticas e saberes locais para construção do conhecimento 

agroecológico a partir da realidade. 
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Para tanto, a agroecologia busca valorizar o conhecimento tradicional das 

comunidades rurais sobre o manejo do ecossistema. Esse conhecimento detalhado do 

ambiente é de fundamental importância para a agricultura ecológica. 

O conhecimento camponês sobre os ecossistemas geralmente resulta em estratégias 

produtivas multidimensionais de uso da terra, que criam, dentro de certos limites 

ecológicos e técnicos, a autosuficiência alimentar das comunidades em determinadas 

regiões (TOLEDO et alii, 1985, apud ALTIERI, 2000, p. 21). 

Nesta perspectiva, para Miguel Altieri e Clara Nicholls (2006), a “agroecologia 

fornece a base técnico-científica de estratégias de desenvolvimento rural sustentável que 

enfatizam a soberania alimentar, a conservação dos recursos naturais e a superação da pobreza 

rural” (ALTIERI e NICHOLLS, 2006, p. 09). Para os autores, o ponto de partida para o 

desenvolvimento rural de base ecológica vem do conhecimento dos atores sociais que 

permanecem intimamente ligados a produção, seja na agricultura ou na criação animal, seja na 

atividade florestal ou no manejo dos recursos naturais (ALTIERI e NICHOLLS, 2006). 

Para Eduardo Sevilha Gúsman (2005) a integridade do enfoque agroecológico requer a 

articulação de suas dimensões técnica e social, tendo as variáveis sociais um papel relevante e 

central, pois, segundo o autor, a matriz comunitária, sociocultural em que se insere o 

agricultor proporciona uma práxis intelectual e política a sua identidade local e a sua rede de 

relações indispensáveis para construção de propostas coletivas que transformem as relações 

de dependência do agricultor. O referido autor faz uma crítica à abordagem restrita da 

agroecológica “como mera técnica ou instrumento metodológico para compreender melhor o 

funcionamento e a dinâmica dos sistemas agrários e resolver a grande quantidade dos 

problemas técnico-agronômicos que as ciências agrárias convencionais não conseguiram 

esclarecer” e conclui que essa dimensão restrita “como um saber essencialmente acadêmico - 

carece totalmente de compromisso socioambiental” (SEVILHA GÚSMAN, 2005, p. 103-

104). A partir deste entendimento, o autor constrói uma separação entre os diferentes 

enfoques da agroecologia11, utilizando o termo agroecologia “forte” para designar o enfoque 

agroecológico que integra a dimensão técnica e a social em oposição ao enfoque 

agroecológico estritamente técnico, que chama de agroecologia “fraca” e que não se 

diferencia muito da agronomia tradicional, buscando a produção saudável para atender a um 

nicho de mercado em ascensão. Costa Neto (2008) aborda esse tema a partir do que define 

como agroecologia social, a qual “não se restringe a um receituário de aplicações técnicas 

                                                
11

 Segundo Caporal et al (2009), o processo de consolidação da agricultura ecológicas não segue uma única trajetória, possui distintas vias 

que se manifestam em diferentes correntes ideológicas e que “irão marcam os espaços de ação e de articulação dos distintos atores sociais 

comprometidos com uma ou com outra perspectiva”. Assim, os autores definem duas correntes para a agroecologia: “corrente 

ecotecnocrática (modelo da Revolução Verde Verde, da Dupla Revolução Verde ou da Intensificação Verde” e “corrente ecossocial 

(agriculturas de base ecológica)” (CAPORAL et alii, 2009, p.30). 
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alternativas na agricultura, mas vai além no sentido de definir-se sociocultural e politicamente 

em direção a uma determinada opção de desenvolvimento rural”, em oposição à agricultura 

ecológica de mercado que está atrelada à lógica do agronegócio orgânico. 

As dimensões sociais, políticas e culturais da agroecologia são justamente o que a 

diferencia de abordagens convencionais da agricultura, pois estas podem assumir a dimensão 

ecológica e sustentável da agroecologia como uma oportunidade de mercado para reprodução 

ampliada do capital, porém, sem alterar as relações de poder e o modelo de desenvolvimento 

que as perpetua. São os aspectos sociais da agroecologia materializados nas das práticas 

tradicionais de manejo dos agroecossistemas e de um posicionamento político de classe em 

direção a uma determinada opção de desenvolvimento rural que tem aproximado o debate 

entre agroecologia, campesinato e os movimentos sociais que passaram a reivindicar a 

agroecologia como posicionamento político em contraponto ao agronegócio. Segundo 

Mazalla Neto, a partir dos anos 2000, com força expressiva, 

[...] os caminhos da resistência camponesa e da Agroecologia se cruzaram, os 
movimentos sociais do campo começaram a dialogar com espaços da Agroecologia 

e a falar de Agroecologia em suas atividades. Verificou-se nessa década, a 

participação dos movimentos sociais nos congressos de Agroecologia. Eles passam a 

debater a Agroecologia em seminários, reuniões e encontros e a expressar a 

Agroecologia em cartas e documentos públicos. Experiências agroecológicas 

individuais e coletivas foram construídas nos assentamentos e em parceria com as 

universidades, bem como cursos de formação em Agroecologia dentro dos 

movimentos sociais foram realizados (MAZALLA NETO, 2000, p. 9-10). 

Esses diferentes pontos de vistas, posicionamentos e apropriações em relação à 

agroecologia são polêmicos e demarcam o posicionamento político e ideológico presente na 

abordagem e oferecem aos pesquisadores novos subsídios para pensar a agroecologia diante 

da complexidade das relações sociais e de poder estabelecidas pela hegemonia político 

econômica do capital financeiro que define e delimita seus contornos e aplicações. 

As mudanças no sentido da agroecologia provocadas pela apropriação dos 

movimentos sociais e demais atores que a relacionam com um estilo de vida, uma prática 

social, um posicionamento político para além da disciplina teórica, de um campo do 

conhecimento são incorporadas de forma reflexiva como diferentes dimensões ou sentidos da 

agroecologia nas pesquisas de Miguel Altieri. Suas reflexões sobre essas mudanças são 

evidentes ao analisarmos a trajetória de suas publicações: a primeira edição do livro 

Agroecologia:as bases científicas para a agricultura alternativa, publicado no Brasil em 

1989, utiliza o termo agricultura alternativa, utilizado por muito tempo pelos agricultores 

ecológicos e representa uma alternativa ao modelo de agricultura químico-industrial 

disseminada pela Revolução Verde. No ano de 2002, a segunda edição recebe como subtítulo 



46 

as bases científicas da agricultura sustentável. Neste momento a agroecologia se afirma na 

sociedade como perspectiva de um modelo sustentável de agricultura em disputa ao modelo 

industrial dominante e insustentável. A agroecologia passa então a ter três sentidos segundo 

Altieri: 

1) como uma teoria crítica que elabora um questionamento radical à agricultura 

industrial, fornecendo simultaneamente as bases conceituais e metodológicas para o 

desenvolvimento de agroecossistemas sustentáveis; 2) como prática social adotada 

explícita ou implicitamente em coerência com a teoria agroecológica; 3) como um 

movimento social que mobiliza atores envolvidos prática e teoricamente no 

desenvolvimento da Agroecologia, assim como crescentes contingentes da 

sociedade engajados em defesa da justiça social, da saúde ambiental, da soberania e 

segurança alimentar e nutricional, e da economia solidária e ecológica, da equidade 

entre gêneros e de relações mais equilibradas entre o mundo rural e as sociedades 

(ALTIERI, 2012, p.7-8). 

Eduardo Sevilha Guzmán (2002) aborda a agroecologia como “perspectiva 

sociológica” que segundo o autor tem um duplo significado, sendo a sociologia o binóculo de 

análise teórica à qual o autor se referencia. Por outro lado, assegura o autor: “A agroecologia 

tem uma natureza social, uma vez que se apoia na ação social coletiva de determinados 

setores da sociedade civil vinculados ao manejo dos recursos naturais, razão pela qual é 

também, neste sentido, sociológica” (2002, p. 19). 

Para Sevilha Guzmán, a agroecologia apoia-se na visão de “metabolismo social” a 

partir da memória coletiva e das práticas de manejo do agroecossistema por populações 

tradicionais e camponeses como dimensão de “dissidência produtiva” ao modelo capitalista-

industrial de produção de alimentos. Sendo sua práxis, materializada em seu modo de vida, 

seu mecanismo de luta, resistência e reivindicação política, social e cultural. Nesse sentido, 

agroecologia aparece como um modelo de desenvolvimento (rural) sustentável, tendo como 

base “a utilização de experiências produtivas em agricultura ecológica para a elaboração de 

propostas de ações sociais coletivas que demonstrem a lógica predatória do modelo produtivo 

agroindustrial hegemônico, permitindo sua substituição por outro que aponte para uma 

agricultura socialmente mais justa, economicamente viável e ecologicamente apropriada” 

(SEVILHA GUZMÁN, 2005, p. 104). 

A agroecologia, tendo como unidade de análise o agroecossistema, “encontra na 

dimensão local o espaço que permite resistir e sobreviver às formas neocolonizadoras de 

dominação cultural, social, econômica e técnico-científica” utilizando como estratégia o 

diálogo entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico capaz de gerar um 

enfoque pluriepistemológico que contemple a biodiversidade sociocultural como elemento 

central do desenvolvimento rural sustentável. 
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O enfoque agroecológico tem demonstrado que o conhecimento acumulado pelas 

gerações sobre o manejo dos agroecossistemas é indispensável para construir experiências 

agroecológicas exitosas em seus aspectos sociais e ambientais. Segundo Sevilha Guzmán, a 

agroecologia “aparece como respuesta a la lógica del neoliberalismo y la globalización 

económica, así como a los cánones de la ciencia convencional, cuya crisis epistemológica está 

dando lugar a uma nueva epistemología, participativa y de carácter político.” (2011, p. 14). 

A agroecologia, portanto, estabelece novos mecanismos para análise da realidade 

tendo como pressuposto a construção participativa que busca dar subsídios para o 

entendimento da realidade vivida estimulando o empoderamento dos atores sociais para a 

transformação das estruturas de poder. De acordo com Sevilha Guzmán: 

La génesis de esta sustentabilidad social se ubica en la articulación de una amplia 

diversidad de formas de acción social colectiva que emergen como estrategias de 

resistencia al paradigma de la modernización, que varían desde los nuevos 

movimientos sociales de carácter ciudadano (ecologistas, pacifistas, feministas y de 
consumidores) a los movimentos sociales históricos (jornaleros, campesinos, 

indígenas y obreros) (SEVILHA GUZMÁN, 2011, p.15). 

1.3. Agroecologia e campesinato 

A agroecologia, apresentada até o momento, como uma ciência, uma matriz de 

pensamento, um novo paradigma ao paradigma da modernização, tem sua base de construção 

social nas práticas locais, no conhecimento tradicional do manejo do agroecossistema. 

Diante dessa narrativa, Eduardo Sevilha Guzmán e Manuel Gonzáles de Monila 

(2013), estudiosos do campesinato e referências na construção do conhecimento 

agroecológico tendo como ponto de partida a dimensão social trazem uma importante 

contribuição para o pensamento agroecológico ao tecerem as aproximações da perspectiva 

camponesa e da agroecologia na América Latina. 

Este trabalho é um importante esforço teórico que busca resgatar o conceito de 

campesinato diante do que denominam de pensamento social agrário alternativo. Traz para o 

centro do debate a dimensão social e política da agroecologia baseada na agricultura 

sustentável e no conhecimento tradicional do manejo ecológico dos recursos naturais 

realizado pela agricultura camponesa. Essas práticas sociais, transmitidas de geração em 

geração valem-se como ferramenta de luta e contraponto para solucionar os problemas 

socioambientais em curso no contexto da ofensiva do pensamento neoliberal e do acirramento 

das lutas sociais na América Latina. 

Os autores destacam a ampla multiplicidade étnica presente na América Latina, 

portadora de uma heterogeneidade sociocultural historicamente oprimida por uma elite de 

origem europeia que controla as bases legais e morais das formas históricas de dominação 
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política. É justamente essa matriz sociocultural diversa, portadora de conhecimento 

tradicional sobre o manejo dos recursos naturais, que resulta em identidades locais específicas 

relacionadas aos distintos etnoagroecossistemas, configurando um potencial humano 

endógeno capaz de mobilizar ações sociais coletivas baseadas na agroecologia.  

Neste percurso, os autores identificam as contribuições de variados teóricos do 

pensamento social agrário que incorporam a variável ambiental para análise do campesinato. 

Em destaque o pioneiro trabalho de Sidney Mintz, que relaciona o conhecimento do 

campesinato caribenho sobre o manejo dos recursos naturais, tomando-o como uma variável 

definidora do campesinato, se aproximando da posição da agroecologia (SEVILHA 

GUZMÁN E MONILA, 2013, p. 57). Dentre outros pesquisadores citados no trabalho, 

destaco a pesquisa de Angel Palerm sobre o papel do campesinato no capitalismo, a qual 

conclui que: 

O futuro da organização da produção agrícola parece depender de uma nova 

tecnologia centrada no manejo inteligente do solo e da matéria viva por meio do 

trabalho humano, utilizando pouco capital, pouca terra e pouca energia inanimada. 

Esse modelo antagônico à empresa capitalista tem já sua protoforma no sistema 

camponês (PALERM, 1980, p.196 – 197, apud SEVILHA GUZMÁN e MOLINA , 

2013, p. 71). 

Nesta citação podemos observar claramente a preocupação com o esgotamento do 

ecossistema causado pelo modelo agrícola industrial assim como a identificação do sistema 

camponês como seu antagônico ao desenvolver formas de produção menos agressivas ao 

meio ambiente. Para os autores Palerm, com esta afirmação estaria identificando as bases 

epistemológicas que configuram a agroecologia. 

Para Sevilha Guzmán e Monila (2013) o campesinato desde uma perspectiva 

agroecológica: 

[...] é, mais que uma categoria histórica ou sujeito social, uma forma de manejar os 

recursos naturais vinculada aos agroecossistemas locais e específicos de cada zona, 

utilizando um conhecimento sobre tal entorno condicionado pelo nível tecnológico, 

gerando-se assim distintos graus de „campesinidade‟ (SEVILHA GUZMÁN E 

MONILA, 2013, p. 76). 

1.4. Diferenciação do sujeito social camponês: agricultura familiar e 

campesinato 

Para entendermos quem é o sujeito social em questão, parto de uma breve 

contextualização sobre a origem e os principais aspectos da questão agrária brasileira. A 

estrutura agrária presente no Brasil é uma herança da política de ocupação do território nos 

tempos do Brasil Império. O modelo agrário adotado pela monarquia com a distribuição das 

terras em sesmarias privilegiou a formação do latifúndio e a produção de monoculturas de 

larga escala. De acordo com Andrade (1988), essa opção resultou na: 
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[...] existência de uma dualidade no setor agrícola, de um lado o latifúndio, 

reconhecido jurídica e socialmente, tendo a formação de uma classe dominante 

oligárquica, e de outro, o „roçado‟, pequenas propriedades com a formação de uma 

classe dominada, sem proteção legal, uma massa de pequenos proprietários, 

posseiros, arrendatários e moradores de condição e ex-escravos (ANDRADE, 1988, 

apud CARVALHO, 2009, p.72). 

O processo de posse das terras no Brasil, primeiramente com o sistema de Sesmarias 

que “foi substituído pelo direito de posse em 1822, por doação ou simples ocupação, onde a 

terra não tinha preço; para a Lei de Terras de 1850, estabeleceu que a propriedade pudesse ser 

adquirida através de contrato de compra e venda,” (ANDRADE, 1988, apud CARVALHO, 

2009, p.72) limitou a propriedade a quem tinha recursos para adquiri-la, ou seja, a classe 

capitalista dominante, excluindo do direito à terra um exército de escravos e trabalhadores 

livres que não dispunham de recursos para sua compra. Com isso, temos a consagração da 

propriedade privada das terras e do latifúndio no Brasil. 

A agricultura de larga escala constituiu a regra e o elemento central do sistema 

econômico da Colônia que precisava fornecer produtos em quantidade para os mercados 

europeus. Esse modelo voltado à produção de commodities para exportação privilegia o 

aspecto econômico deixando em segundo plano a produção de gêneros alimentícios 

necessários ao abastecimento interno da população brasileira. As consequências desse modelo 

que vigora no Brasil até os nossos dias é a degradação ambiental e a profunda desigualdade 

social. Diante dessa opção política pela grande propriedade, a produção de gêneros 

alimentícios ficou relegada e sob domínio dos pequenos agricultores, que produziam para 

autoconsumo com a comercialização do excedente da produção. 

Para Caio Prado Junior (2000), essa distinção entre produção econômica voltada para 

exportação e outra à  subsistência, isto é, de propostas e objetivos de dois modelos agrícolas, 

exprime a distinção de classes em que se divide a população rural do Brasil: de um lado, os 

fazendeiros, latifundiários, interessados unicamente na exploração comercial; e de outro, os 

povos e comunidades tradicionais de agricultores familiares, camponeses, indígenas, 

quilombolas que privilegiam a produção de alimentos para subsistência, tendo como principal 

interesse sua reprodução social. 

Apesar da grande concentração de terras e de uma tentativa de uniformização do rural 

com a modernização agrícola, Carlos Rodrigues Brandão (2007) argumenta que na verdade, 

ao invés de desaparecerem, os pequenos agricultores e demais formas culturais de vida e 

modos sociais de trabalho coexistem em diferentes tempos-espaços no rural brasileiro. 

Estamos diante de um múltiplo e diversificado mundo rural (BRANDÃO, 2007; 

WANDERLEY, 2009). 
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Para Brandão (2007), esses modelos antagônicos de fazer agricultura compõem o 

espaço rural globalizado: de um lado a “racionalidade do capital”, centrada no lucro, na 

competência especializada da agricultura de mercado dominada pelo agronegócio tendo como 

representante a grande propriedade monocultora; do outro, os expoentes de uma “nova 

racionalidade” ou de outras “contra-racionalidades
12

”, as do mundo da vida, do trabalho, da 

“agricultura de excedente”
13

. Trata-se da emergência de diferentes grupos e movimentos 

sociais representados por comunidades negras rurais quilombolas, comunidades camponesas, 

acampamentos dos movimentos sociais da reforma agrária, comunidades indígenas e 

agricultores familiares. Esses grupos passam a reivindicar terras e espaços de direito para sua 

reprodução social. Atentos às questões ambientais pela necessidade que os une ao meio 

ambiente, esses grupos desenvolvem alternativas de produção e gestão do ambiente e dos 

bens da terra, como a agricultura orgânica, a permacultura, a agrossilvicultura e outras mais. 

Essa dicotomia entre dois projetos de desenvolvimento para o rural se expressa em sua 

máxima na estrutura político administrativa do Estado brasileiro com a atuação de dois 

ministérios para tratar do setor agrícola. O Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), que representa os interesses das grandes propriedades e do 

agronegócio, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que representa os interesses 

dos pequenos agricultores de base familiar. Trata-se da expressão política da luta de classes 

entre a burguesia e o campesinato, entre os latifundiários detentores do poder econômico e 

político e os pequenos agricultores detentores dos meios de produção, porém sem acesso a ou 

com pouca terra. 

Maria de Nazareth Baudel Wanderley (2009) salienta que esses pequenos ou médios 

agricultores, proprietários ou não das terras em que trabalham, portadores das “contra-

racionalidades” sobre a qual versa Brandão (2007), ainda que utilizem como base a unidade 

de produção gerida pela família, são um grupo ainda bastante heterogêneo com demandas e 

pautas políticas específicas. Ainda sobre estas diferenças e similaridades entre os tipos de 

pequenos agricultores, em especial entre agricultor familiar e camponês, assevera Wanderley: 

Que fique claro que entre agricultores familiares e camponeses não existe nenhuma 

mutação radical que aponte para a emergência de uma nova classe social ou um 

novo segmento de agricultores gerados pelo Estado ou pelo mercado, em 

substituição aos camponeses, arraigados às suas tradições. Em certa medida pode-se 

                                                
12

 Para Milton Santos essas contra-racionalidades se definem pela sua incapacidade de subordinação completa a racionalidade dominante já 

que não dispõem de meios para ter acesso à modernidade material contemporânea.(Santos, 2002, p.246 apud Brandão, 2007, p.44) 
13

Expressão cunhada por José de Souza Martins, “[...] o excedente não é o produto que sobra do consumo, mas o produto dos fatores de 

produção excedentes dos que foram utilizados na subsistência (no caso a mão de obra e a terra nas suas paisagens naturais). É o fator 

excedente que gera produto excedente e que define a economia, a sociedade e a cultura baseadas no excedente, à margem das relações 

monetárias, das relações sociais abstratas, da dominação política, das relações capitalistas de produção típicas, da conduta racional com fins 

seculares” (MARTINS, 1975, p.12). 
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dizer que estamos lidando com categorias equivalentes, facilmente intercambiáveis 

(WANDERLEY, 2009, p.40-1). 

Diante do exposto, quem é esse sujeito social, protagonista dos processos de 

desenvolvimento rural no município de Pão de Açúcar que se articula de forma associativa 

para a produção e comercialização de produtos agroecológicos? Apresento o marco teórico 

sobre a diferenciação do sujeito social camponês para situar esse debate do qual resulta o 

entendimento de que o sujeito social que participa da associação, camponês em sua origem, se 

diferenciou, sendo heterogêneo em seu conjunto, representando diferentes posições em uma 

linha tênue entre a ‟economia do excedente‟ e a economia de mercado (BRANDÃO, 2007), 

entre a lógica da reciprocidade e a do mercado de trocas (SABOURIN, 2011) ocupando 

diferentes “graus de campesinidade” conforme Ploeg (2008). Esse heterogêneo sujeito social 

tem em comum o fato de preservar os princípios e valores camponeses que se traduzem na 

resistência e nas suas estratégias de reprodução social. 

No estado de Alagoas esses pequenos agricultores, camponeses de base familiar são os 

sujeitos sociais do processo de ocupação e territorialização do espaço geográfico do Sertão. 

Com relação à agricultura familiar, destaco o entendimento de Maria de Nazareth 

Baudel Wanderley para a qual “a agricultura camponesa tradicional, vem a ser uma das 

formas sociais da agricultura familiar”, (WANDERLEY, 1999, p.25) uma vez que se funda 

sobre a relação entre terra, trabalho e família. É a partir da relação entre essa tríade que o 

camponês constitui sua autonomia, desenvolve suas estratégias de reprodução social e resiste 

enquanto modo de vida. 

Na perspectiva da diferenciação social, o sujeito social camponês não deixou de existir 

enquanto categoria social, mas se transformou e se adaptou de modo contraditório ao modo de 

produção capitalista, expressando sua resistência para não desaparecer. Por outro lado, esses 

“novos personagens”, os agricultores familiares “modernos”, quando comparados com os 

camponeses, são também ao mesmo tempo, o resultado de uma continuidade múltipla e 

heterogênea (WANDERLEY, 1999; BRANDÃO, 2007). 

Ao analisar a relação entre essas diferentes racionalidades, presentes no rural 

brasileiro, Brandão cita as contribuições de Octavio Ianni e conclui que [...] “as formas de 

vida comunitárias e tradicionais, de ocupação e produção em multiespaços partilhados de 

vida, labor e trabalho, não apenas resistem e sobrevivem, mas, em alguns cenários, elas 

proliferam, adaptam-se e transformam-se” (BRANDÃO, 2007, p. 42). 

Jan Douwe Van der Ploeg (2008), corrobora com a perspectiva da diferenciação 

social, da transformação e da adaptação do sujeito social camponês que vive, resiste, se adapta 
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e se redefine diante do contexto neoliberal. a partir das diferentes práticas de resistência 

adotadas e reatualizadas pelas agriculturas familiares diante da dependência do mercado 

globalizado. Suas abordagens evidenciam a necessidade de ressignificar o campesinato e seu 

papel diante da consolidação dos sistema alimentares agroindustriais em pleno século XXI e 

suas implicações nas múltiplas faces de um espaço rural globalizado e mercantilizado onde 

contraditoriamente residem e resistem múltiplas e heterogêneas concepções da agricultura 

frente a lógica capitalista. 

Nesse cenário de dependência de mercado globalizados, as agriculturas familiares, irão 

assumir diferentes formatos e estratégias de resistência ou distanciamento que estão 

relacionadas à conceituação sobre o que Van der Ploeg (2008) chama de “condição 

camponesa” que se apresenta “como uma luta contínua pela autonomia e pelo progresso” 

(p.30) reconhecendo a condição de agente do sujeito social camponês que irá se manifestar o 

“modo camponês de fazer agricultura”. Segundo Ploeg, a forma como os camponeses estão 

envolvidos e praticam a agricultura é um fator de distinção perante outros modos de fazer 

agricultura. A relação de sustentabilidade com a natureza, as relações desiguais de poder e as 

características socioculturais são importante aspecto desta distinção. Para o autor, os 

camponeses, “relacionam-se com a natureza em formas que diferem radicalmente das relações 

implícitas noutros modos de fazer agricultura” (2008, p.37). Neste sentido, o “modo 

camponês de fazer agricultura” esta centrado nas múltiplas formas e na coerência interna dos 

camponeses diante do processo agrícola de produção. 

Para o autor, a capacidade de resistência e organização dos camponeses, de 

modernização do “modo camponês de fazer agricultura”, caracteriza um processo de 

reconstrução do campesinato, que se apresenta de forma dinâmica e heterogênea em diversos 

“graus de campesinidade” (PLOEG, 2008, p.53).  

É justamente esta perspectiva, da diferenciação social, que me leva a perceber a 

diversidade da agricultura familiar camponesa dentro do grupo estudado, a qual diz respeito 

às particularidades relacionadas à história de vida, às suas necessidades e oportunidades, ao 

contexto sociopolítico, à formação de redes de relações e alianças específicas que 

proporcionaram aos atores desenvolverem ao longo do tempo diferentes estratégias de 

reprodução familiar de modo que identificamos uma variação nas formas e nas perspectivas 

de trabalhar e viver no rural que se expressa em diferentes níveis de engajamento na proposta 

associativa, no acesso aos mercados, ao crédito, etc. Ou seja, em iniciativas que extrapolam 

suas experiências e seu domínio e se aproximam de uma lógica de mercado capitalista. 
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A esse respeito, é importante salientar a incorporação da pequena unidade camponesa, 

de tradicional agricultura familiar, no sistema capitalista como um elo da cadeia produtiva 

formando integrações com empresas maiores, fornecendo capital e mão de obra para produção 

de produtos baratos e como um potencial consumidor de insumos e equipamentos da indústria 

agropecuária. Diante do exposto, a agricultura familiar camponesa, estaria a meio caminho de 

uma linha entre a “economia do excedente” e a economia de mercado. 

Devemos ter claro que essas diferentes formas de se relacionar com a terra, as quais, 

segundo Brandão (2007), coexistem em diferentes tempos e espaços, resistindo e se 

renovando a cada dia, não estão necessariamente em harmonia, pois disputam espaços, visões 

de mundo e de desenvolvimento distintas tratadas por Brandão, como diferentes 

racionalidades. 

Nesse confronto, a emergência de novas e a renovação de velhas racionalidades 

comprometidas com o meio ambiente e com as relações sociais destacadas por Brandão 

(2007) são abordadas por Wanderley (1999), que destaca o conhecimento tradicional dos 

agricultores familiares e camponeses sobre o manejo dos ecossistemas; ao abordar o 

patrimônio sociocultural do campesinato brasileiro, um saber específico relacionado às suas 

estratégias de reprodução social que se evidencia em sistemas de produção diversificados e 

integrados ao contexto ambiental. Outras racionalidades são abordadas por Wanderley (2009) 

ao destacar as transformações do espaço rural que se evidencia nas novas relações campo-

cidade, no caráter multifuncional da agricultura familiar e seu papel na preservação ambiental; 

Ploeg (2008) amplia o tema sob a perspectiva da luta camponesa por autonomia e 

sustentabilidade diante dos “impérios alimentares” que se traduz em processos tecnológicos 

inovadores de natureza camponesa como a agroecologia, e de natureza institucional como as 

cooperativas territoriais, as redes de sementes camponesas e os mercados solidários, e por 

Eric Sabourin ao destacar a reatualização das práticas de reciprocidade camponesa a partir das 

políticas públicas, dos mercados institucionais e de venda direta, da preservação ambiental e 

da agroecologia (2011). 

Essas abordagens têm em comum o reconhecimento e a valorização da diversidade de 

formas de viver e trabalhar no rural que se evidencia com os agricultores familiares, 

camponeses, comunidades indígenas e quilombolas e demais comunidades tradicionais 

detentoras de conhecimentos, de práticas ambientais e sociais ancoradas em princípios, 

valores humanos e éticos que possibilitam o desenvolvimento de estratégias de resistência e 

reprodução social na perspectiva da sustentabilidade das presentes e futuras gerações. 
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1.5. O “lugar” do agricultor familiar camponês: entre a subordinação e a 

autonomia. 

Cabe destacar que o contexto em que vive o camponês sertanejo e neste caso o 

agricultor familiar camponês de Pão de Açúcar se insere dentro da lógica do desenvolvimento 

desigual e combinado.14 Nesse sentido, faz-se necessário situar o papel da agricultura 

camponesa diante da consolidação da agricultura capitalista no Brasil, e nessa contraditória 

complementariedade estabelecer suas estratégias de resistência e reprodução social. 

Wanderley (2009), em texto intitulado O camponês: um trabalhador para o capital, de 

1979, apresenta uma ampla reflexão sobre a contraditória presença do campesinato nas 

sociedades capitalistas, utilizando como base de análise não uma relação de causa e efeito, 

mas uma relação de coexistência, de pares dialéticos entre a autonomia e a subordinação do 

campesinato ao capital, entre a eliminação e a reprodução de formas de trabalho não 

proletário a serviço do capital, entre o pequeno produtor e o trabalhador rural. A esse respeito 

assevera: “trata-se de analisar as formas que o capital assume na realidade brasileira e as 

razões que o levam a reproduzir um trabalhador não proletarizado, bem como o resultado 

deste processo, isto é, o camponês reproduzido pelo capital” (p.114). 

Para Wanderley, o campesinato, no modo de produção capitalista, ocupa um espaço 

criado pelo próprio capital o que o torna, por isso mesmo, “não algo diferente do capital, mas 

um elemento de seu próprio funcionamento – portanto, um elemento capitalista” (Op. Cit., p. 

96). A esse respeito Ariovaldo Umbelino de Oliveira argumenta que, no Brasil, o camponês 

não é um sujeito social fora do capitalismo, mas um sujeito social dentro dele. Nas palavras 

do autor: 

No caso brasileiro, o capitalismo atua desenvolvendo simultaneamente, na direção 

da implantação do trabalho assalariado, no campo em várias culturas e diferentes 

áreas do país, como ocorre, por exemplo, na cultura da cana-de-açúcar, da laranja, 
da soja etc. Por outro lado, este mesmo capital desenvolve de forma articulada e 

contraditória à produção camponesa (OLIVEIRA, 2011, p. 185). 

Ploeg (2008), a partir de estudos realizados no Peru, na Itália e nos Países Baixos, 

mostra como as agriculturas familiares, diante da dependência do mercado globalizado 

adotaram ou reatualizaram formas de resistência ou de distanciamento frente à lógica 

produtivista capitalista. De acordo com o autor, essas diferentes práticas de resistência 

caracterizam um processo de reconstrução do campesinato em sistemas dinâmicos e 

                                                
14

 A teoria trotskista do Desenvolvimento Desigual e Combinado compreende o capitalismo como uma totalidade contraditória, que 

incorpora formas sócioeconômicas “arcaicas” de modo funcional para sua própria expansão. Neste sentido, para o desenvolvimento de países 

ou regiões “avançadas” faz-se necessário a existência de modo combinado de países ou regiões “atrasados”. O sociólogo Francisco de 

Oliveira dedicou-se a demonstrar, a funcionalidade do “arcaico” ao desenvolvimento do “moderno” no capitalismo brasileiro com base na 

teoria do Desenvolvimento Desigual e Combinado de Leon Trotski. Para o autor: “o „arcaico‟ não seria antípoda do “moderno”, e sim seu 

complemento histórico e socialmente necessário” (DEMIER, 2012). 
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heterogêneos que articulam de forma dialética os sistemas camponeses de autossuficiência e 

os sistemas agrícolas empresariais para o mercado. 

Segundo Wanderley (2011), é justamente pela sua importante função de produtor de 

mercadorias, realizada enquanto economia de excedente, que o capital contraditoriamente 

incorpora o sujeito social camponês que se reproduz na tensão entre a subordinação ao capital 

e seu projeto de autonomia enquanto produtor direto. A autora destaca que o camponês é um 

ator social específico, “sua reprodução não se explica apenas pela subordinação ao capital, 

mas também pela sua própria capacidade de resistência e adaptação” (WANDERLEY, 2011, 

83). 

György Lukács, em seu livro A ontologia do ser social, de 1981, desenvolve uma 

teoria sobre reprodução a partir da centralidade da categoria trabalho, quando irá tratar da 

dupla necessidade do ser humano em garantir as necessidades do indivíduo e as necessidades 

do coletivo. Sergio Lessa apresenta em seu artigo de 1994 as reflexões de Lukács sobre a 

reprodução social. Segundo ele, “a reprodução social envolve dois momento distintos, ainda 

que inseparáveis: a reprodução do indivíduo, enquanto individualidade, e a reprodução da 

formação social na sua totalidade” (p.69). Para Lukács, “O carácter bipolar da reprodução; 

isto é, a individuação e a sociabilidade consubstanciam momentos distintos de uma mesma 

processualidade reprodutiva global” (LESSA,1994, p.70). Na concepção de Lukács, a 

reprodução social se dá na contraditoriedade entre o genérico e o individual, entre as 

necessidades do indivíduo e da população. Para que as necessidades do indivíduo não se 

sobressaiam das necessidades do coletivo (sociedade), é preciso haver a mediação social. 

Neste sentido, a tradição, o direito, os costumes e a ética seriam mediadores sociais entre os 

valores individuais e os valores genéricos (LESSA,1994). 

Nessa direção, Wanderley (1999) destaca dois níveis complementares da expressão da 

autonomia camponesa: a subsistência imediata e a reprodução familiar das gerações 

subsequentes. 

Dentro desta perspectiva, para conquistar sua reprodução social de modo autônomo, o 

camponês brasileiro luta para conquistar um espaço produtivo, pela constituição do 

patrimônio familiar e pela estruturação do estabelecimento como um espaço de trabalho e 

moradia para a família. 

A instabilidade de se manter no campo é uma presença constante no universo 

camponês, fruto de condições precárias de sobrevivência, que se evidencia em diferentes 

tempos e espaços no rural brasileiro através dos processos de campesinização, 

descampesinização e recampesinização, processos que podem ou não ocorrer 
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simultaneamente (WANDERLEY, 1999; PLOEG, 2008). Essa instabilidade exige 

flexibilidade do camponês diante de movimentos díspares e até contraditórios impostos pelo 

sistema capitalista como a relação de parceria entre o camponês e os latifundiários, sendo, 

segundo Antônio Candido (1969, apud WANDERLEY, 1999, p.43), em algumas situações a 

única solução possível para sua permanência no campo. 

Neste contexto, a relação de parceria entre classes distintas representa de modo 

contraditório a estratégia para continuar sendo camponês. No sertão de Alagoas, a presença do 

coronelismo, da elite latifundiária, estabelecido em bases econômico-sociais, ideológicas e 

políticas ao longo do processo de ocupação territorial determinou o comportamento a 

estrutura e a organização social camponesa. Santos (2012) destaca que “O camponês alagoano 

está mais enraizado nas teias das relações de subordinação e sujeição coronelista” (p.82). Na 

sua área de estudo de doutorado (municípios de Água Branca, Mata Grande e Pariconha), 

compreendeu que as representações de classe, associações e sindicatos não possuem linha 

reivindicatória. A perspectiva da reivindicação, da luta pela terra, implica em confronto com a 

elite político econômica, da qual “muitos camponeses dependem para ter acesso à terra na 

condição de arrendatários, meeiros, ou trabalhadores temporários” (p.82) contrariando a 

cultura do favor e do poder instituído. 

Para Sabourin (2011), o clientelismo ou patriarcalismo são relações de sujeição es 

também estratégias agenciadas pelos camponeses para, diante deste contexto de dominação, 

acessar benefícios econômicos e sociais e formar alianças. O autor explicará o coronelismo no 

Nordeste a partir de relações de reciprocidade entre patrão e empregado, entre o camponês e o 

latifundiário. Na leitura de  Sabourin, as relações de reciprocidade entre classes diferentes são 

bastante comuns entre os camponeses do Nordeste que buscam na relação de compadrio 

proteção e prestígio. 

No sertão de Alagoas, a elite agrário-pecuarista utiliza como benefício político o 

controle das terras e o acesso à água instituindo a “indústria da seca” como moeda de troca, 

transformando as relações de reciprocidade em relações de subserviência dos camponeses, 

ampliando ainda mais a desigualdade social na região. 

Segundo Wanderley (1999), a terra é uma das dimensões mais importantes das lutas 

dos camponeses brasileiros, “um lugar de vida e trabalho, capaz de guardar a memória da 

família e de reproduzi-la para as gerações posteriores” (p.45). A busca pela conquista da terra 

gera a mobilidade e migração do camponês em busca de novas oportunidades de acesso à 

terra como forma de garantir sua reprodução social, a preservação de sua cultura e de sua 

autonomia. A autora conclui que a busca da autonomia econômica através da subsistência 
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imediata e da reprodução familiar resulta em duas características fundamentais dos 

camponeses: “a especificidade de seus sistemas de produção e a centralidade da constituição 

do patrimônio familiar” (WANDERLEY, 1999, p.26). 

Santos (2012) destaca em seus estudos sobre reprodução social do campesinato no 

sertão de Alagoas e Sergipe que: “Cultivar a própria terra, realizar trabalho acessório, 

comercializar animais e comercializar leite constituem mecanismos e estratégias de 

rentabilidade alternativa para a mão de obra familiar, compondo o conjunto de estratégias de 

continuar sendo camponês” (p. 243). Assim, no contexto do sertão, as estratégias de 

sobrevivência do camponês se consolidam ao “armazenar alimentos, sementes, forragens, 

água e adubo orgânico”. Ser camponês significa “múltiplas atitudes, funcionalidades, 

estratégias” (SANTOS, 2012, p. 44). Dessa maneira, ser camponês incorpora a noção de 

multifuncionalidade da agricultura familiar ao romper com o enfoque setorial da produção e 

ampliar o campo das funções sociais atribuídas à agricultura, integrando: “à preservação dos 

recursos naturais e da paisagem rural”; à “promoção da segurança alimentar da sociedade e da 

própria família rural”; à “manutenção do tecido social e cultural”; e “à valorização da lógica 

específica que integra e articula o leque de atividades produtivas no interior da unidade de 

produção bem como as estratégias familiares referentes à sua produção e reprodução”. 

(WANDERLEY, 2011, p.124 -125). 

No interior da unidade de produção camponesa, a multifuncionalidade se evidencia no 

manejo do ecossistema que integra grande diversidade de atividades produtivas realizadas 

pelo camponês e sua família como lavoura temporária, lavoura permanente, cultivo de 

hortaliças, criação de aves, pecuária de corte e leite, criação de caprinos e ovinos, piscicultura 

e outros, manejadas de forma conjugada e interligando uso e função de cada elemento 

compondo um sistema dinâmico, integrado e em harmonia com o meio ambiente. Para tanto, 

o camponês dispõe do conhecimento tradicional acumulado e transmitido pelas gerações que 

possibilita garantir o autoconsumo, a sustentabilidade e a viabilidade da unidade de produção. 

A criação animal, nos sistemas produtivos camponeses, cumpre a função estratégica de 

fertilização natural dos solos agriculturáveis, além de funcionar como uma “poupança” para o 

agricultor, uma reserva para superar suas necessidades. Os animais podem ser vendidos 

quando necessário para garantir a aquisição de gêneros não consumidos diariamente assim 

como para momentos emergenciais como saúde ou reinvestimentos (compra de terra ou 

equipamentos). O equilíbrio entre o policultivo e a pecuária garante a autonomia da família 

através do autoconsumo e do comércio (SANTOS, 2012). 
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Sabourin (2011) irá destacar o caráter multifuncional da agricultura familiar e 

camponesa a partir de ações em benefício dos interesses coletivos, como o cuidado com os 

bens da natureza (preservação das florestas, da biodiversidade, da água) assim como a 

garantia da segurança alimentar. Neste contexto se insere a produção agroecológica. O autor 

destaca a importância de políticas públicas que valorizem e recuperem essas múltiplas 

funções realizadas pela agricultura familiar e camponesa, ancoradas em relações de 

reciprocidade, na preservação e modernização de relações socioeconômicas como: ajuda 

mútua e gestão partilhada dos recursos não só para a geração presente, mas para as gerações 

futuras. 

Em seu estudo com os camponeses do sertão de Alagoas e Sergipe, Santos (2012) 

destaca que a reprodução camponesa está circunscrita em um território composto por relações 

econômicas, políticas e ideológicas. Neste espaço rural, o comportamento do camponês 

abarca de forma relacional a articulação entre terra, trabalho e família resultando em quatro 

estratégias adotadas envolvendo a organização da “territorialidade, flexibilidade, rentabilidade 

e sociabilidade
15

” (SANTOS, 2012, p. 200). Suas atividades estão integradas a uma rede de 

relações humanas de cooperação e reciprocidade como o mutirão, a troca do dia de serviço, a 

parceria, os trabalhos gratuitos, dentre outras atividades que expressam seu modo de vida em 

solidariedade com outros sujeitos sociais (SANTOS, 2012). 

Diante das dificuldades enfrentadas pelos camponeses para sua reprodução (que se 

traduz no tamanho exíguo das terras, insuficiente para garantir a reprodução social com 

dignidade tanto para a geração presente como para seus filhos; na reduzida renda obtida com a 

comercialização dos produtos agrícolas; nas adversidades climáticas como o caso do período 

da seca que restringe ou mesmo impede o plantio no semiárido nordestino), os camponeses 

buscam a complementação da renda obtida com o trabalho acessório, sendo indispensável 

para a reprodução da família como do próprio estabelecimento familiar (WANDERLEY, 

1999). 

Não sendo possível viabilizar a reprodução social dos herdeiros em áreas reduzidas, os 

jovens camponeses, são impelidos a buscar estratégias de sobrevivência dentro ou fora da 
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 De acordo com Santos (2012), o sujeito social camponês utiliza para sua reprodução uma lógica composta de estratégias diversi ficadas e 

caracterizadas por quatro instâncias: 1) A organização para a rentabilidade – compreende a estratégia do trabalho familiar e sua 

complementação na propriedade (temporário e permanente); a estratégia de diversificação das atividades produtivas (policultura); a estratégia 

da diversidade da atividade pecuária; a estratégia do trabalho acessório; 2) A organização para a territorialidade – compreende a estratégia de 

luta pelo acesso a terra (reforma agrária, compra no mercado de terras); a estratégia da recriação do ciclo de vivência e existência dos filhos 

dos camponeses (novas territorializações); 3) A organização para a flexibilidade – envolve a estratégia dinâmica da flexibilidade espacial 

para a territorialização camponesa; 4) A organização para a sociabilidade – considera a estratégia do acesso às políticas públicas 

(estruturantes, compensatórias); a estratégia da organização política (associações, cooperativas e sindicatos); a estratégia das parcerias 

institucionais (universidades, EMBRAPA, associações); estratégia das redes de relações políticas (INCRA, prefeituras, conselhos, CMDRS); 

a estratégia de parceria com o latifúndio (p. 203-204, grifos nossos). 
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propriedade e por vezes do espaço rural. Segundo Santos (2012), dentre as estratégias de 

reprodução dos jovens camponeses do sertão de Alagoas e Sergipe ao comporem suas 

próprias famílias, estão a construção de novas residências nas terras de parentes, a aquisição 

de novas terras, o ingresso nos movimentos sociais de luta pela terra e as parcerias com os 

latifundiários. De modo contraditório, o camponês busca através da sujeição ao trabalho 

assalariado, complementar a renda familiar e assim garantir a terra, espaço de vida e trabalho 

da família, da produção de subsistência, espaço de resistência e de autonomia político 

econômica, viabilizando seu modo de vida e sua identidade como camponês. 

Essa realidade é vivenciada pela agricultura familiar camponesa de Pão de Açúcar, a 

partir do universo estudado com os agricultores sócios da APAOrgânico. Para muitos filhos 

desses camponeses, não é possível permanecer na unidade familiar de produção. Quando os 

irmãos são muitos, o trabalho acessório ou temporário é uma possibilidade de permanecer 

com as raízes no rural. Em outros casos, a saída definitiva da terra é inevitável com a 

migração dos mais jovens para as cidades em busca de trabalho assalariado. No conjunto, 

essas estratégias buscam ter acesso a atividades estáveis e rentáveis. Neste sentido, a busca de 

atividades mercantis com a produção de produtos alimentares comercializáveis tem como 

objetivo a integração positiva à economia local e regional e por outro lado assegurar o 

consumo alimentar da família com produtos complementares aos produzidos na propriedade. 

Sabourin (2011), ao tratar das relações camponesas com o mercado, aborda o caráter 

misto das agriculturas e das sociedades camponesas atuais, que associam práticas de troca 

com práticas de reciprocidade. O autor assevera que paralelamente ao sistema de 

reciprocidade, “os camponeses tiveram progressivamente que desenvolver uma economia de 

permuta ou troca mercantil a partir de uma atividade de renda” para adquirir dinheiro para 

obter os produtos que não dispõe no mercado de troca (SABOURIN, 2011, p.183). Sabourin 

resgata as reflexões de diversos intelectuais e seus estudos sobre as diferenças e aproximações 

entre mercado de troca e reciprocidade, e cita Temple ao asseverar sobre as diferentes lógicas 

e persperctivas dos mercados de troca e reciprocidade. Para Temple (2001), na economia de 

troca capitalista, domina a lógica da concorrência, o desafio é vender o mais caro possível 

uma produção obtida pelo menor custo, já na lógica da reciprocidade, cada um tenta colocar a 

produção o mais qualificada possível ao alcance do outro (SABOURIN, 2011, p. 189). 

No Brasil, os mercados socialmente controlados como as feiras locais e os mercados 

de proximidade
16

 são espaços tradicionais de participação da agricultura familiar e 

                                                
16

A respeito da diferença entre mercado de proximidade e mercado de concorrência: “O mercado de proximidade se caracteriza pela  

complementariedade entre os atores, pela intercomunicação, a sociabilidade e a preocupação com a subsistência (entendida como 
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camponesa. Esses mercados, segundo Sabourin (2011), “produzem vínculos sociais e 

mobilizam a sociabilidade, por meio das relações diretas entre produtores e consumidores” 

(p.194), estabelecendo uma “relação de reciprocidade binária, de face a face, que gera valores 

afetivos: sentimentos de amizade, de reconhecimento mútuo ou valores étnicos de fidelidade e 

respeito”. O produtor marca essa relação “por uma dádiva simbólica: um punhado de feijão, 

uma fruta, um tomate suplementar” (SABOURIN, 2011, p.196). 

Para o autor, os mercados de proximidades utilizam simultaneamente a lógica da 

reciprocidade, criadora de laços sociais associada à troca mercantil. Ele destaca justamente 

essa carácter misto como sendo o diferencial dos mercados de proximidade pois “oferecem ao 

mesmo tempo um quadro para relações personalizadas permitindo prestações baseadas na 

reciprocidade (preço de amigos, presentes simbólicos, redistribuição dos produtos [...]) e, por 

outro lado prestações baseadas na troca comercial e monetária” (SABOURIN, 2011, p. 189). 

Essa relação privilegiada entre produtores e consumidores, a partir de valores humanos 

e éticos, possibilita a troca de informações sobre a natureza do produto, suas condições de 

elaboração o que se traduz em qualidade do produto. Nessa lógica, o produto é acrescido de 

valor identitário que se transfere na agregação de valor por um preço mais justo para o 

produtor e por medidas de garantia da qualidade do produto e de fidelização dos 

consumidores. A produção agroecológica se insere nesta estratégia, ao oferecer produtos de 

qualidade, associado a valores socioeconômicos e culturais. Na perspectiva, da diferenciação 

produtiva e da garantia de qualidade aos produtos, surgem os selos e os certificados de 

procedência e de origem, registros que diferenciam o produto não apenas pela qualidade 

técnica, mas pela qualidade social e ambiental implicada em todo o processo de produção e 

comercialização e evocam a animação de redes solidárias de comercialização. São os selos da 

agricultura familiar, de produção orgânica e agroecológica que, ao mesmo tempo em que 

reatualizam práticas de reciprocidade, de valorização, de ajuda mútua, de redistribuição, se 

configuram como estratégias de reprodução social e contraditoriamente como novas formas 

de exclusão dos pequenos produtores devido aos custos dos serviços de certificação. 

Cabe destacar os sistemas participativos de garantia da qualidade orgânica, 

mecanismos desenvolvidos pelos agricultores agroecológicos brasileiros em articulação com 

organizações não governamentais e o próprio governo que hoje se transformaram em políticas 

públicas de referência mundial. São os Organismos de Controle Social (OCS) e os Sistemas 

Participativos de Garantia (SPG), mecanismos de controle da qualidade orgânica previstos na 

                                                                                                                                                   
preocupação que cada um tenha os meios para suprir suas necessidades). Já os mercados de concorrência são regulados pelas trocas mercantil 

e se encontra dentro de sociedades comerciais que praticam a troca fundada na divisão do trabalho e a propensão para barganhar” 

(SABOURIN, 2011, p. 178-179). 
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Lei 10.831. Nestes mecanismos, a garantia da qualidade orgânica aos produtos não é confiada 

a um certificador privado externo. Segundo Sabourin (2011), trata-se de um processo de 

“cocertificação de grupo, ou certificação mútua garantida por comissões de agricultores 

designados pela associação de produtores agroecológicos” (p.195).  O autor destaca que, neste 

processo, cada agricultor se vê de forma alternada ora na posição de avaliador, ora de 

avaliado, o que limita os riscos de fraude. Porém, estes grupos não estão livres de 

oportunistas, de agricultores menos implicados ideologicamente na proposta agroecológica, 

cujo interesse está vinculado a uma demanda de mercado consumidor e do acesso a uma 

forma de comercialização que remunera melhor o seu trabalho que a venda para o atacadista 

(SABOURIN, 2011 p. 195). Esse tema da certificação será discutido mais adiante onde 

abordarei as políticas públicas para a agricultura familiar e camponesa e sua contraditória 

inserção no sistema capitalista de produção. 

Sabourin (2011) destaca as transformações introduzidas mais recentemente nas 

políticas públicas no Brasil através de processos coletivos de construção, diálogo e 

coordenação inspirados em concepções alternativas do desenvolvimento rural, comunitário, 

sustentável e territorial que resultam no reconhecimento público dos dispositivos coletivos 

dos agricultores ancorados na multifuncionalidade e na reciprocidade. Dessa maneira, os 

mercados públicos, ou “institucionais” no Brasil se constituem em instrumentos de políticas 

públicas de interface entre sistemas de troca e de reciprocidade a exemplo do PAA e do 

PNAE. Ambos se constituem em mecanismos públicos de fortalecimento da agricultura 

familiar e camponesa com base no princípio da redistribuição de recursos aos agricultores e 

de alimentos de qualidade para abastecer hospitais, escolas e outras instituições sociais, assim 

como regular estoques nacionais ou estaduais. Por fim, o autor ressalta a organização em 

grupos (associações ou cooperativas) como mecanismos dos agricultores para ter acesso às 

políticas públicas que funcionam como práticas redistributivas dentro de uma lógica de 

reciprocidade ternária envolvendo o Estado, os agricultores e os consumidores. 

1.6. Mercado da Agricultura Orgânica: produção, consumo e 

regulamentação. 

A procura, cada vez maior, por alimentos livres de agrotóxicos tem incentivado a 

produção mundial, fazendo do mercado orgânico uma excelente oportunidade de negócio. De 

acordo com o estudo realizado pelo Instituto de Promoção do Desenvolvimento (IPD) em 

2010 intitulado O perfil do mercado orgânico brasileiro como processo de inclusão social, 

“as vendas mundiais de produtos orgânicos em 2008 foram estimadas em 50,9 bilhões de 
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dólares” (p.6), sendo a América do Norte e a Europa responsáveis por 97% do consumo 

mundial, dados do Organic Monitor. O referido estudo menciona pesquisa realizada em 2010 

pelo Research Isntitute of Organic Agriculture (FiBL) e pelo International Federation of 

Organic Agricultural Movements (IFOAM) intitulado The World of Organic Agriculture o 

qual menciona uma área de 35 milhões de hectares de cultivo orgânico certificado em 154 

países, representando 1,4 milhões de produtores (IPD, 2010). 

No Brasil, de acordo com o Censo agropecuário de 2006 (IBGE), a área agrícola 

orgânica, é de 4,9 milhões de hectares, o que representa 1,5% da área agropecuária que é de 

333,7 milhões de hectares. Destes, 10,5% (517 mil hectares) é certificado e 89,5% (4,4 

milhões de hectares) não é certificado. Com essa área, o Brasil se configura como o segundo 

país com maior área destinada ao cultivo orgânico, atrás somente da Austrália (IPDA 

Orgânico, 2010, p.6). De um universo de 5.175.636 estabelecimentos agropecuários 

computados, aproximadamente, 1,8% do total (90.498) de estabelecimentos realizam 

agricultura orgânica. Destes, 5.106 (5,6%) são certificados e 85.392 não são certificados 

(Censo agropecuário 2006). 

Ao observarmos a distribuição dos estabelecimentos produtores de orgânicos no 

Brasil, verificamos o predomínio da atividade pecuária e criação de outros animais, com 

41,7% , seguida da produção das lavouras temporárias, com 33,5%. Os estabelecimentos com 

plantios de lavoura permanente e de horticultura/floricultura figuravam com proporções de 

10,4% e 9,9%, respectivamente, seguidos dos orgânicos florestais (plantio e extração) com 

3,8% do total (Censo agropecuário 2006). 

O nordeste brasileiro apresenta o maior tamanho de área agrícola orgânica, 

representando 12% da área nacional e 46% dos estabelecimentos agropecuários na região 

(p.11). Alagoas ocupa a sexta posição entre os estados com relação ao valor da produção 

orgânica das lavouras temporárias, participando com 8% do valor comercializado (IPD, 2010, 

p.22). Segundo estudos do IPD (2010), projeto Organics Brasil (IPD/Apex-Brasil), “estima-se 

que as exportações de produtos orgânicos brasileiros em 2010 giraram em torno de 250 

milhões de dólares” com um crescimento de 20% ao ano das exportações ao longo dos 

últimos 5 anos (p.9). 

Em 2002, a área orgânica certificada era de cerca de 270 mil hectares. Deste total, 117 

mil ha (em torno de 40%) eram utilizados para pastagem de gado de corte, e em menor grau 

de leite. Os outros 135 mil ha eram destinados ao cultivo dos demais produtos agrícolas, 

desde “commodities” até produtos com algum grau de diferenciação, incluindo produtos 

típicos da atividade extrativista (MAPA, 2007). 
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A agricultura familiar é a grande responsável pela produção de produtos orgânicos 

para consumo interno. Pequenos e médios produtores representam 90% do total de produtos 

orgânicos, atuando basicamente no mercado interno. Os 10% restantes, compostos de grandes 

produtores, encarregam-se principalmente da produção voltada para a exportação (BRASIL, 

2007). 

Esses dados revelam a importância do segmento da produção orgânica no Brasil. O 

governo brasileiro tem atuado de duas formas para o fomento da produção orgânica e 

agroecológica: de um lado, busca a regulamentação de mercado por meio da criação de marco 

regulatório17 para a produção e comercialização de produtos orgânicos; e de outro, atua no 

financiamento da agricultura orgânica por meio de linhas especiais de crédito que 

contemplem o setor (BRASIL, 2007). 

Como resultado do debate e construção coletiva da Legislação Brasileira para 

Sistemas Orgânicos de Produção, o texto contemplou como mecanismos de garantia da 

qualidade orgânica, além do tradicional mecanismo de Certificação por auditoria, utilizado e 

reconhecido em todo o mundo, que consiste na contratação de uma empresa especializada e 

credenciada para realizar a auditoria, outros dois mecanismos inovadores: o Sistema 

Participativo de Garantia (SPG) e o Controle Social para venda direta através da criação de 

um Organismo de Controle Social - OCS. Estes dois últimos sistemas são mecanismos 

construídos e constituídos de forma coletiva entre a sociedade civil, ONGs, instituições 

públicas e privadas, sem custo para o produtor. Dessa forma, estimulam a organização social e 

coletiva e a apropriação dos meios para a obtenção do selo de produção orgânica e do 

certificado de produtor orgânico vinculado a OCS, respectivamente. 

Mais recentemente, em 20 de agosto de 2012, a presidenta Dilma Rousseff, instituiu a 

Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO) com o objetivo de 

“integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição 

agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso sustentável 

dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis”
18

. 

                                                
17

 A regulamentação para a produção orgânica e agroecológica no Brasil passou por um longo processo coletivo de construção que envolveu 

governo e sociedade civil organizada e resultou na Legislação Brasileira para Sistemas Orgânicos de Produção composta pela LEI Nº. 

10.831, de 23 de dezembro de 2003(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.831.htm>. Acesso em: 18 de fev. de 

2015), pelo Decreto Nº. 6.323, de 27 de dezembro de 2007(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2007/Decreto/D6323.htm>. Acesso em: 18 de fev. de 2015) que dispõe sobre agricultura orgânica e estabelece os mecanismos de 

controle da qualidade orgânica e por Instruções Normativas. 
18

 Decreto n° 7.794, de 20 de agosto de 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/decreto/d7794.htm>. Acesso em: 18 de fev. de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.831.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6323.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6323.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7794.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7794.htm
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A PNAPO deu origem no ano de 2013 ao Plano Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica (PLANAPO), elaborado em conjunto entre a Câmara Interministerial de 

Agroecologia e Produção Orgânica (Ciapo) e a Comissão Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica (Cnapo), órgão paritário com participação da sociedade civil e de órgãos 

do governo federal com o intuito de articular os diversos programas e iniciativas existentes 

nos diversos ministérios assim como elaborar novas ações que respondam aos desafios do 

programa que, busca “refletir e valorizar o conhecimento acumulado e o esforço dos 

agricultores e agricultoras, assentados e assentadas da reforma agrária, e os povos 

tradicionais, no desenvolvimento de práticas agroecológicas e orgânicas em seus sistemas de 

produção, nos quais se inserem em grande medida, questões relacionadas ao êxodo e a 

sucessão rural, à demanda por ampliação de reforma agrária, à democratização do acesso à 

terra e à garantia de direitos aos trabalhadores do campo”(MDS/CIAPO, 2013, p.15-16). 

A elaboração da PNAPO reflete a demanda e a força política da agroecologia e da 

produção orgânica no Brasil. “Nas últimas duas décadas, a agroecologia vem crescendo de 

forma significativa em cursos, experiências produtivas, projetos de extensão, encontros e 

seminários, e foi ganhando, pouco a pouco, expressão social e científica” (MAZALLA 

NETO, 2014, p.7). 

De acordo com Mazala Neto (2014), a “Agroecologia apresenta, hoje, duas entidades 

organizativas de expressão nacional: a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), que 

reúne movimentos, redes e organizações engajadas em experiências concretas de promoção da 

agroecologia, de fortalecimento da produção familiar e de construção de alternativas 

sustentáveis de desenvolvimento rural” organizados em torno do Encontro Nacional de 

Agroecologia (ENA) que busca promover a troca de experiências e o “intercâmbio entre as 

experiências concretas e as dinâmicas coletivas de inovação agroecológica” e a Associação 

Brasileira de Agroecologia (ABA) que tem como finalidade “promover e apoiar reuniões, 

seminários e congressos de Agroecologia, sendo seu principal espaço o Congresso Brasileiro 

de Agroecologia” que reúne profissionais, estudantes e agricultores/as para intercambiar 

conhecimentos e experiências para a construção científica e metodológica da agroecologia (p. 

7). 

A popularização da agroecologia no Brasil reflete-se na demanda pela formação. 

Segundo Mazalla Neto (2014), atualmente no Brasil a oferta de formação em agroecologia 

está presente em 120 cursos formais de agroecologia ou com ênfase em agroecologia em 

diversos níveis: cursos técnicos de nível médio, cursos superiores de licenciatura, bacharelado 

e tecnólogo e, em nível de pós graduação, especializações, mestrados e doutorados. Essas 



65 

diferentes modalidades de ensino, em seu conjunto, desenvolvem a formação de profissionais 

para atuação em um mercado de trabalho promissor. A fim de divulgar e sistematizar o 

conhecimento agroecológico, a ABA dispõe como ferramenta da Revista Brasileira de 

Agroecologia, publicação científica com enfoque teórico, prático e metodológico, que se 

propõe a estudar processos de desenvolvimento sob uma perspectiva ecológica e 

sociocultural. 

Apesar dos avanços, a agroecologia no contexto da PNAPO possui um forte apelo 

comercial e neste sentido sua promulgação reflete de modo contraditório seu caráter 

emancipatório ao fomentar práticas coletivas autônomas e autogestionárias e ao mesmo tempo 

seu caráter consumista como uma oportunidade de acesso a um nicho de mercado apropriado 

pelo capital como forma de sua reprodução. 

A PNAPO vem complementar o conjunto de políticas públicas voltadas para o campo 

tendo como público os pequenos agricultores, apesar de não ser exclusiva, pois antes de tudo 

pretende estimular o desenvolvimento de uma produção em bases sustentáveis do ponto de 

vista ambiental. 

Além da PNAPO, o governo brasileiro dispõe de um conjunto de políticas públicas 

específicas para a agricultura familiar
19

 principalmente o PRONAF
20

 e a Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER). Dentre as políticas de comercialização, 

destaco o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos (PAA) da Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab) e o Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE) do 

Ministério da Educação (MEC) que articulam as políticas de fomento à agricultura familiar 

com as políticas de produção e comercialização de produtos orgânicos e agroecológicos que 

sugerem um sobre preço de 30% (trinta por cento) sobre o valor de mercado dos produtos 

convencionais aos produtos orgânicos. Além de financiamentos especiais, com juros 

subsidiados e prazos maiores, para agricultura de baixo carbono. 

Esse elenco de políticas públicas de produção orgânica e agroecológica está 

direcionada prioritariamente, mas não de forma exclusiva a agricultores familiares, 

camponeses e demais minorias e busca a inserção produtiva e comercial da agricultura 

                                                
19

 De acordo com a lei 11.326 de 24 de julho de 2006, a agricultura familiar é compreendida por agricultores cuja área do estabelecimento ou 

empreendimento rural não excede quatro módulos fiscais; que utiliza mão de obra predominantemente da própria família em suas atividades 

econômicas; cuja renda familiar é oriunda predominantemente das atividades vinculadas ao próprio estabelecimento e que o estabelecimento 

ou empreendimento rural é dirigido pela família. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11326.htm>. Acesso em: 18 de fev. de 2015. 
20

Criado em 1996 o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) se constitui em uma política pública 

específica de acesso a crédito cuja finalidade, de acordo com seu decreto de criação, é “promover o desenvolvimento sustentável do 

segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, a geração de 

empregos e a melhoria de renda” (Decreto 1.946, de 28 de junho de 1996). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1946.htm>. Acesso em: 18 de fev. de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1946.htm
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familiar.. Por outro lado, busca ampliar e qualificar a oferta de alimentos, garantindo a 

segurança alimentar da população brasileira e ao mesmo tempo incluir um contingente de 

excluídos e marginalizados no processo histórico de desenvolvimento do campo brasileiro na 

perspectiva da ampliação do capital através da inserção nos mercados dos complexos 

agroalimentares dentro da perspectiva do agronegócio. 

Basta observarmos os dados do Censo Agropecuário de 2006 que confirmam a 

importância da agricultura familiar, um universo de 4.367.902 estabelecimentos 

agropecuários, na produção de alimentos, na ocupação de trabalho e geração de renda para 

entendermos o processo que se concebe no seio da questão agrária brasileira. A agricultura 

familiar representa 84,4% do número total de estabelecimentos agropecuários no país. Apesar 

de ocupar 24,3% da área total dos estabelecimentos agropecuários, a agricultura familiar é 

responsável por 38% do Valor Bruto de Produção gerado, por 74,4% do pessoal ocupado pela 

agricultura e é a principal fornecedora de alimentos básicos para a população brasileira. 

Dentre os principais gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar destacam-se: 

87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo, 

58% do leite, 50% das aves, 59% dos suínos e 30% de bovinos (Censo Agropecuário, 2006). 

De um lado temos a agricultura familiar, ganhando cada vez mais vez, voz e recursos, 

o que não impede e tampouco representa uma mudança de direcionamento estratégico, de 

paradigma de desenvolvimento rural. Ao mesmo tempo, o Estado brasileiro continua tendo 

como principal política de desenvolvimento para o setor agrário o incentivo à produção em 

larga escala e todo o segmento que compõe o agronegócio, que por sua vez incorpora em seu 

conceito a agricultura familiar. Sendo assim, esse movimento a princípio antagônico é parte 

integrante do processo de expansão do capital. 

Diante do exposto, temos que ter clareza que o processo de divulgação e valorização 

dessa categoria para o conjunto da sociedade como responsáveis pela produção de alimento 

visa criar um consenso popular da importância da agricultura familiar e justificar a 

disponibilidade de recursos na forma de fomento. Com linhas de crédito específicas, esse 

contingente de estabelecimentos familiares, é inserido como consumidor da indústria agrícola 

de insumos e máquinas, assim como de bens e serviços e da própria terra através do crédito 

fundiário, dinamizando a economia capitalista. 
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 Cabe frisar que esse processo de valorização da agricultura familiar que vem sendo 

engendrado no Brasil desde a promulgação do PRONAF em 1996, e posteriormente com a 

Lei da Agricultura Familiar em 2006, assim como as políticas voltadas para a produção 

orgânica e agroecológica são conquista de um amplo segmento social, mas que acima de tudo 

não se trata de um processo autônomo do Estado brasileiro. Esse direcionamento está 

articulado com as diretrizes mundiais que ao defenderem ações  de combate à pobreza nos 

países de terceiro mundo, criam estratégias econômico-financeiras para integrar a agricultura 

familiar camponesa no sistema capitalista de produção. 

 Sabourin (2011, p.207) destaca que as estratégias de desenvolvimento sustentável não 

nascem de iniciativas dos poderes públicos, e sim de uma dupla exigência por parte das 

agências multinacionais, ONGs e financiadores internacionais e parte pela sociedade civil e as 

organizações camponesas que defendem um modelo de agricultura sustentável ou 

agroecológica. Neste contexto, a valorização da agricultura familiar e camponesa e da 

produção sustentável está contraditoriamente inserida no contexto do desenvolvimento do 

capital que se apropria do discurso social e ambiental como mecanismo de reprodução 

ampliada do capital. Essas políticas auxiliam a diminuição da desigualdade social ao 

possibilitar alternativas de ampliação de renda. No entanto, reproduzem a mesma lógica, pois 

mantêm o agricultor subordinado ao limite do acesso à terra, seu principal fator de 

emancipação e autonomia, espaço vivencial, lugar de vida e trabalho de toda a família que 

possibilita sua reprodução e das futuras gerações. Tais políticas são importantes, porém não 

devem ser conduzidas de forma isolada, sendo complementares às políticas estruturantes de 

reordenamento fundiário. 

 Diante do exposto no capítulo 1, o sujeito social camponês do século XXI coexiste e 

integra o sistema capitalista como um elemento de sua reprodução. Esses camponeses 

resistem e se manifestam contraditoriamente de modo heterogêneo definido pela “condição 

camponesa” e pelo “modo camponês de fazer agricultura”, incorporando multifuncionalidades 

e desenvolvendo de modo ativo estratégias para continuar sendo camponês. Neste cenário, a 

agroecologia se consolida como uma possibilidade real para a garantia de sua reprodução 

social. Esse conjunto de pressupostos teóricos será analisado no capítulo 2 a partir da 

experiência concreta da APAOrgânico.  
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CAPÍTULO 2 -  AGRICULTURA EM PÃO DE AÇÚCAR: trajetórias 

camponesas modos de vida e estratégias de reprodução social. 

O capítulo 1 teve como foco a apresentação do referencial teórico e a definição das 

categorias de análise que serão operacionalizadas neste capítulo. Neste sentido, a análise dos 

aspectos sociais, políticos, ambientais e culturais que estão implícitos no modo camponês de 

fazer agricultura em Pão de Açúcar são expressão de seu modo de vida e de suas estratégias 

de reprodução social. 

Inicialmente apresento a conformação do espaço agroecológico no estado de Alagoas 

analisado desde sua composição, trazendo as aproximações e as divergências de enfoque, 

metodologia e concepção entre os distintos atores sociais apontando os avanços e impasses 

para a expansão da agroecologia. O objetivo é posicionar a experiência agroecológica da 

APAOrgânico diante deste cenário estadual com vistas a problematizar sobre as diferentes 

matrizes epistemológicas e interesses que dão forma a um ambiente institucional 

fragmentado, o que dificulta a construção de uma proposta agroecológica emancipadora. 

Dando sequência ao capítulo, será abordado o universo de estudo com foco na 

configuração sócio política e ambiental de Pão de Açúcar, tendo como pano de fundo o 

contexto regional e como elemento dinamizador as trajetórias e modos de vida da agricultura 

familiar camponesa que neste momento passam a ser analisados e articulados com as 

categorias de análise como elemento para entender as transformações sofridas e as estratégias 

de reprodução do sujeito social camponês até a consolidação da APAOrgânico. 

2.1. Histórico da agroecologia no estado de Alagoas 

A história da agroecologia no estado de Alagoas é parte de um processo mais amplo 

de busca de alternativa e de inserção social e produtiva dos pequenos agricultores, 

camponeses e trabalhadores rurais historicamente excluídos e explorados como mão de obra 

do latifúndio canavieiro e pecuarista. 

A agroecologia emerge como alternativa de desenvolvimento sustentável no contexto 

de luta e resistência dos agricultores familiares e camponeses contra o modelo de agricultura 

químico industrial da revolução verde que, atrelado ao latifúndio da cana, potencializou e 

acirrou a desigualdade social na região. A agricultura alternativa fundamenta-se em princípios 

ecológicos de produção e no resgate da identidade e do saber tradicional, que passam a ser 

estratégias de enfrentamento político, de luta contra as formas opressivas de dominação no 

campo que, atrelada à luta pela terra, busca fortalecer a agricultura camponesa com o debate 

da autonomia, da segurança alimentar e da produção de alimentos saudáveis. Essa perspectiva 
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da agroecologia em Alagoas tem como lastro o processo histórico das lutas camponesas, 

sendo capitaneada por ONGs e movimentos sociais que atuam no campo desde os anos 1980 

com destaque para a Associação de Agricultores Alternativos (AAGRA) com sede no 

município de Igaci, no Agreste de Alagoas. Inaugurada no ano de 1989, ela desenvolve um 

importante trabalho de formação e organização coletiva de pequenos agricultores através da 

prática de agricultura natural e ecológica, da adoção de alternativas à convivência com a seca 

e do incentivo a geração de emprego e renda no campo. Segundo Josemar Hipólito da Silva 

(2012), a experiência da AAGRA na aplicação de “princípios e práticas agroecológicas, vem 

sendo referência em todo o agreste do estado de Alagoas”. Sua atuação ganha destaque no 

processo de desenvolvimento rural, à medida que cria referências para a implementação de 

políticas públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar e para a promoção do 

desenvolvimento social e econômico. De acordo com Silva (2012), a atuação da AAGRA no 

território do Agreste alagoano se destaca pelo método de trabalho que foca na construção 

participativa e comprometida com a realidade vivida, no envolvimento dos atores sociais que 

passa pelo processo de institucionalização das ações através da representatividade em 

diferentes instâncias políticas com papel decisivo na tomada de decisão, assim como pela 

atuação em redes sociotécnicas de apoio, a exemplo da Articulação do Semiárido (ASA/AL), 

resultando no que se chama de território agroecológico do agreste alagoano21. 

Ainda no Agreste de Alagoas podemos citar a experiência em produção de hortaliças 

agroecologia da Cooperativa Terragreste, atualmente com 39 sócios certificados pela Ecocert 

Brasil com venda semanal na Feira da Agricultura Familiar de Arapiraca/AL; na Zona da 

Mata se destaca a Associação dos Produtores Agroecológicos do Vale do São Francisco 

(ECODUVALE) com produção de laranja ecológica e no litoral norte a Associação dos 

Produtores Agroecológicos de Maragogi (AGROMAR).Isso não significa que são os únicos 

grupos que trabalham com agroecologia e produção orgânica no estado. Destaco estes, pois 

são os mais representativos pela sua organização e tempo de atuação; no entanto, outros 

grupos e associações estão sendo formados e estimulados tendo como orientação a 

agroecologia, como é o caso da Associação de Pequenos Agricultores em Agroecologia do 

Município de Pão de Açúcar - APAOrgânico. 

                                                
21

 Essa construção se irradia pelo agreste e sertão alagoano em rede com outras instituições que fazem parte da ASA/AL como a Associação 

de Desenvolvimento da Juventude no Semiárido (ADEJUSA), organização juvenil sediada em São José da Tapera; o Centro de Apoio 

Comunitário de Tapera em União a Senador (CACTUS); o Centro de Desenvolvimento Comunitário de Maravilha (CDECMA); a Visão 

Mundial; a Cooperativa de Pequenos Produtores Agrícolas dos Bancos Comunitários de Sementes (COOPABACS), sediada em Delmiro 

Gouveia; a Federação dos Trabalhadores da Agricultura (FETAG); o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), sediado na cidade de  

Palmeira dos Índios; o Movimento de Pequenos Agricultores (MPA), com sede em Palmeira dos Índios; o Movimento de Mulheres 

Trabalhadoras Rurais e Pescadoras (MMTRP); a AAGRA e o Instituto Terra Viva (ITV), instituições que atuam no fortalecimento da 

agricultura camponesa tendo como orientação a agroecologia. Disponível em: <http://asaalagoas.blogspot.com.br/p/quem-copoe-asa-

alagoas.html>, Acesso em: 10 de dez. de 2014. 

http://asaalagoas.blogspot.com.br/p/quem-copoe-asa-alagoas.html
http://asaalagoas.blogspot.com.br/p/quem-copoe-asa-alagoas.html
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Importante destacar a ONG Movimento Minha Terra (MMT) - atual Instituto Terra 

Viva (ITV) – como importante articulador e motivador da agroecologia no estado. A ONG 

atua desde 2000 tendo como destaque sua expertise na construção e condução de projetos e 

programas agroecológicos no estado. O MMT22 juntamente com o SEBRAE/AL idealizaram o 

Projeto Vida Rural Sustentável (PVRS) em 2003, em parceria com o SENAR/AL, 

Superintendência Federal de Agricultura e Prefeituras Municipais de Arapiraca, Maceió, 

Maragogi e Santana do Mundaú. Esse projeto pioneiro no SEBRAE/AL resultou no 

envolvimento da instituição com a produção orgânica e agroecológica e desde então tem 

operado com esta perspectiva como uma linha de atuação dentro do setor do Agronegócio. 

Além dessas instituições, importantes movimentos sociais alagoanos de luta pela 

terra, como oMovimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) assim como a Rede de Articulação no Semi-Árido em Alagoas (ASA/AL), entre 

outros, incorporam a agroecologia como bandeira de luta, pois ela traz em seus princípios 

pressupostos técnicos e sociais que orientam a construção de modelos de desenvolvimento 

rural inclusivos e sustentáveis em diálogo com o conhecimento tradicional e o manejo 

sustentável dos ecossistemas. A agroecologia como posicionamento político fortalece a luta 

pela terra e propostas de convivência com o semiárido em oposição ao latifúndio e ao 

agronegócio. Esses movimentos sociais e redes têm atuado de modo sistemático na construção 

de formas de produção e comercialização orientadas pelo pensamento agroecológico através 

de capacitações, da troca de conhecimento e da participação, promovem o estímulo necessário 

aos camponeses que encontram na agroecologia a valorização de sua identidade e cultura e 

expressam seu compromisso com o meio ambiente, com a sociedade e seus consumidores, 

resultando em experiências agroecológicas inovadoras e emancipadoras. 

Órgãos públicos e de autarquia mista também têm atuado no campo da produção 

sustentável. Cabe mencionar a atuação da Secretaria de Estado da Agricultura e 

Desenvolvimento Agrários (SEAGRI/AL), órgão público assim como o Instituto de Inovação 

para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas - EMATER/AL23 que tem como 

finalidade a pesquisa, assistência técnica e extensão rural e cujo público prioritário são os 

pequenos agricultores. O objetivo é orientar ao acesso às políticas públicas e promover o 

                                                
22

 Sobre panorama e ambiente institucional da produção orgânica de Alagoas ver: BARBOSA, L. C. B. G.; (2007). No entanto seu recorte se 

restringe a investigar grupos formais além de privilegiar o enfoque econômico da agroecologia, perdendo a riqueza da abordagem 

agroecológica a partir do resgate de práticas tradicionais, de um modo de vida e de uma postura política que se evidencia no camponês e nos 

movimentos sociais do campo. 
23

 EMATER/AL criado através da Lei 7.291, de 02 de dezembro de 2011, com o objetivo de realizar pesquisa agropecuária, prestar 

assistência técnica, geração e adaptação de tecnologias por meio de metodologias educativas e participativas, contribuindo para a promoção 

do desenvolvimento rural sustentável em Alagoas. Disponível em: http://www.emater.al.gov.br/institucional/o-instituto-de-inovacao-para-o-

desenvolvimento-rural-sustentavel-de-alagoas-2013-emater-al>. Acesso em: 01 de nov. de 2014. 

http://www.emater.al.gov.br/institucional/o-instituto-de-inovacao-para-o-desenvolvimento-rural-sustentavel-de-alagoas-2013-emater-al
http://www.emater.al.gov.br/institucional/o-instituto-de-inovacao-para-o-desenvolvimento-rural-sustentavel-de-alagoas-2013-emater-al
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desenvolvimento rural sustentável em Alagoas. Esses órgãos públicos que, via de regra, atuam 

na execução das políticas federais para agricultura, cuja orientação tem tido forte apelo ao 

fomento da agroecologia e da produção orgânica como instrumento de desenvolvimento rural 

para a agricultura familiar, na prática estão enfraquecidos pelo processo histórico de disputa 

de forças políticas no estado de Alagoas. Essas instituições têm limitações de operação e de 

expressão política, dispondo de reduzido quadro de capital humano capacitado para atuar com 

enfoque agroecológico assim como parcos recursos materiais para desenvolver sua função. 

Desse modo, restringem-se a orientar o acesso às políticas e aos programas do governo federal 

voltados para a agricultura familiar e agroecologia, bem como a incipientes programas 

estaduais de cunho assistencialista. 

Importante frisar o papel e a função do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas em Alagoas (SEBRAE/AL) – órgão de autarquia mista – que, diante do vazio e da 

precariedade da assistência técnica oficial no estado, assume esse papel, tendo dentro da 

carteira do Agronegócio, projetos de produção agroecológica voltados a agricultores 

familiares e camponeses. Cabe destacar que o SEBRAE possui excelência, missão e visão 

voltadas para o empreendedorismo, atuando na orientação a micro e pequenos empresários a 

desenvolver o seu próprio empreendimento com foco na geração de renda e na sua viabilidade 

econômica. 

Essa forma de atuação reflete a origem e o vínculo institucional do SEBRAE com o 

setor empresarial e industrial, cuja atuação política e concepção de desenvolvimento são 

diametralmente opostas à matriz de pensamento agroecológico. Sua atuação na agricultura é 

recente e tem como orientação conceitual a concepção da agricultura como uma cadeia 

produtiva articulada em arranjos produtivos locais, sendo a propriedade entendida como uma 

empresa agrícola, como um dos elos do complexo agroindustrial. 

Essa matriz de pensamento determina a metodologia de trabalho que privilegia o 

aspecto econômico orientado pelo posicionamento político e visão empreendedora, 

influenciando na sua concepção de agroecologia. Diante dessa visão, a produção orgânica e 

agroecológica é uma oportunidade para a inserção econômica da agricultura familiar, são 

nichos de mercado. 

No estado de Alagoas, as universidades e demais órgãos de pesquisa historicamente 

estiveram atrelados, majoritariamente, salvo experiências isoladas e de interesse particular de 

pesquisadores, ao desenvolvimento de pesquisas voltadas ao setor agroindustrial da cana de 

açúcar, que detém o poder econômico e político na região. As pesquisas em agroecologia, 

produção orgânica e sustentável ganharam mais expressão nos últimos anos a partir dos 



72 

incentivos do governo federal e da demanda da sociedade civil por profissionais que atuem na 

promoção do desenvolvimento sustentável24. 

Com a promulgação da Lei 10.831, que trata da produção orgânica e agroecológica, 

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), órgão responsável pelo 

registro dos produtores orgânicos, orientou a criação da Comissão de Produção Orgânica 

(CPORG) do estado de Alagoas no ano de 2012, constituída por instituições de caráter 

público e privado que têm o papel de fomentar a produção orgânica e agroecológica no 

estado. De acordo com o MAPA, atualmente temos 40 produtores registrados como produtor 

orgânico vinculados à Organismos de Controle Social (OCS); e 38 agricultores certificados 

por auditoria – sendo 16 agricultores vinculados à Cooperativa Terragreste, 20 agricultores 

vinculados à associação Ecoduvale e dois empreendimentos particulares de produção 

orgânica: a empresa Timbaúba, com produtos derivados do leite, e a Brejo dos Bois, com 

cachaça orgânica. 

Nesse histórico do processo de construção da agroecológica no estado de Alagoas, 

podemos observar inúmeras experiências e instituições que atuam com a temática da 

produção sustentável, com diferentes enfoques políticos, arranjos e interesses. 

Esse ambiente plural quando articulado em rede na perspectiva da construção do 

conhecimento agroecológico orientado por relações horizontais entre os atores sociais – 

técnicos, pesquisadores, instituições – oportuniza o desenvolvimento de um ambiente 

institucional onde a cultura corporativista, autoritária e centralista perde o sentido, podendo se 

revelar em uma experiência transformadora (SILVA, 2012). 

No entanto, a perspectiva da ação em rede demanda um maior envolvimento e 

comprometimento tanto das instituições como dos atores sociais envolvidos e pressupõe uma 

disposição para mudanças nas relações sociais de poder. 

Sendo assim, a agroecologia em Alagoas se consolida a partir de dois enfoques: um 

aborda a agroecologia a partir da ação em redes e da construção participativa em que os atores 

sociais definem em conjunto suas escolhas e decisões. Nesse contexto, eles assumem papéis e 

funções nos espaços institucionais de representação política localizada em experiências 

concretas dos movimentos sociais e das organizações que fazem parte da ASA, 

principalmente no agreste e no sertão alagoano. Nesses trabalhos, a agroecologia se insere na 

perspectiva social de construção de espaço de luta e é praticada e vivenciada como resgate de 

um modo de vida e de práticas tradicionais como uma estratégia de reprodução, como um 

                                                
24

 Atendendo as demandas do mercado por profissionais capacitados para atuarem frente a atual crise socioambiental, o Instituto Federal de 

Alagoas (IFAL) abriu o curso Técnico em Agroecologia ofertado nos campus de Maragogi, Murici e Piranhas; a Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL) criou o curso superior em Agroecologia ofertado desde agosto de 2014. 
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posicionamento político a partir da participação dos atores sociais nas instâncias de decisão, 

construindo redes de apoio e articulação. Por outro lado, outras experiências visualizam a 

agroecologia e a produção orgânica como uma tecnologia sustentável para atender a um nicho 

de mercado. Esta perspectiva compreende a agroecologia de modo empresarial, como uma 

oportunidade de acesso aos mercados, institucionalizada através da certificação, sendo 

utilizada em alguns casos como mecanismo de reprodução social. 

No nível de estado, encontra-se um ambiente institucional frágil e fragmentado, 

resquício da histórica relação desigual e de poder que define os contornos da agroecologia, 

impedindo ou dificultando seu avanço como um modelo de desenvolvimento para o campo, 

pois isso implica em mudanças estruturais de ordem política e econômica como a reordenação 

do acesso à terra e a água. 

Neste contexto, a pesquisa visa a investigar a construção da agroecologia da 

APAOrgânico, considerando dois enfoques a partir das contribuições de Meirelles (2000), 

Sevilha Gusmán (2005), Costa Neto (2008) e Caporal et al (2009): a agroecologia restrita a 

uma técnica de produção, como uma oportunidade de acesso a mercados, como um diferencial 

competitivo, dentro de uma lógica empresarial, sendo denominada de: agroecologia “fraca”, 

corrente ecotecnocrática, produção orgânica ou agricultura ecológica de mercado; e a 

agroecologia integral, agroecologia “forte”, agroecologia sociológica, corrente ecossocial, que 

integra as dimensões social e técnica, articulada numa perspectiva de rede, de transformação 

da realidade social através da ação proativa dos agentes sociais e suas organizações na 

construção de dinâmicas locais, criando cenários de reposicionamento e fortalecimento das 

economias locais rumo à emancipação social. 

2.2. Universo de estudo: Pão e Açúcar e a questão regional 

Neste tópico será apresentado o universo de estudo, destacando-se aspectos 

ambientais, sociais e econômicos de Pão de Açúcar, assim como sua posição e importância no 

processo histórico de ocupação do Sertão Alagoano, condicionantes indispensáveis para 

entender o quadro atual de desigualdade social e as estratégias desenvolvidas pelos 

agricultores familiares para continuar produzindo e se reproduzindo em um contexto de 

dominação política e econômica da elite agrária. 

Núbia Dias dos Santos (2012) em sua tese de doutorado intitulada Pelo espaço do 

Homem camponês: estratégias de reprodução social no sertão dos estados de Alagoas e 

Sergipe discute com muita propriedade a relação entre o lugar, espaço de viver e trabalhar, o 

espaço da sociabilidade, das relações econômicas, o espaço natural suas formações e 
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características e as inter-relações entre estes diferentes espaços compondo o espaço do 

homem resultado de suas estratégias de reprodução social, expressão de seu modo de vida. 

Para a autora, as estratégias de reprodução social do camponês dependerão e estão 

interconectadas com as especificidades do próprio sujeito que se entrelaça com as 

características socioeconômicas relacionadas ao processo de formação territorial do Brasil, do 

Nordeste e do Sertão. Nessa perspectiva, a análise de dados socioeconômicos, associado à 

história territorial é um elemento indispensável para a interpretação das estratégias de 

reprodução do camponês (SANTOS, 2012). Sobre a identidade sertaneja a autora assevera: 

O significado do ser sertão e sertanejo no seio da realidade nordestina e brasileira 

inscreve-se na identidade do jeito com o seu lugar, como expressão de uma 

espacialidade. Expressão também de um modo e vida e da produção material e 

imaterial de uma cultura marcada pelos desafios do cotidiano, estes transitam na 

convivência histórica em um ambiente político, ideológico e econômico, distinto e 

relacional (SANTOS, 2012, p. 81). 

Partindo desse pressuposto, a análise das estratégias de reprodução do sujeito social 

em estudo fundamenta-se em sua identidade histórica pautada no lugar, no território enquanto 

sertanejo, enquanto agricultor familiar camponês, pescador artesanal e agricultor 

agroecológico a partir de seu engajamento na associação APAOrgânico que lhe confere o 

novo atributo. 

A associação fica localizada na região centro-oeste do Estado de Alagoas, no 

município de Pão de Açúcar
25

, que tem como limites os municípios de São José da Tapera e 

Monteirópolis ao norte, Palestina e Belo Monte a leste, Piranhas a oeste e o rio São 

Francisco/SE ao sul (CPRM, 2005). O município pertence à mesorregião do Sertão Alagoano, 

e à microrregião de Santana do Ipanema. Ocupa uma área territorial de 682,99km², sua 

população total é de 23.811 habitantes sendo 10.769 habitantes (45,23%) da população urbana 

e 13.042 habitantes (54,77%) da população rural (Censo Demográfico 2010, IBGE). 

A formação do povoado que deu origem ao município de Pão de Açúcar se deu no 

início do século XVII, por volta de 1611. No início do processo de colonização, consta que a 

poderosa Casa da Torre (Bahia), da família Dias d‟Ávila, era proprietária de parte do território 

atual do município de Pão de Açúcar. No entanto, não assinaram sua posse, sendo então as 

terras doadas por D. João IV aos índios Urumaris que as perderam em disputa com os índios 

Chocos. Em 1660, as terras onde hoje se ergue o município de Pão de Açúcar foram passadas, 

por Carta de Sesmaria, para domínio do português Lourenço José de Brito Correia com a 
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 A sede do município tem uma altitude aproximada de 19 metros e dista 239 km da capital Maceió. A vegetação é basicamente composta 

por Caatinga Hiperxerófila com trechos de Floresta Caducifólia. O clima é do tipo Tropical Semiárido com precipitação média anual de 

431,8mm, (CPRM, 2005) concentrada nos meses de abril a agosto, com período de seca que pode chegar de 6 a 8 meses. Município 

eminentemente rural, tendo dentre suas principais atividades econômicas o comércio, serviços, agropecuária e atividades de extrativismo 

vegetal com destaque para a produção de carvão e lenha com espécies da Caatinga ocasionando a degradação ambiental.  
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finalidade de explorar a pecuária e o comércio de Pau Brasil. A Enciclopédia dos Municípios 

Brasileiros, publicada pelo IBGE em 1959, destaca que a pecuária bovina de Pão de Açúcar 

era na época a mais numerosa de todo o Médio Sertão alagoano, ressaltando o então distrito, 

hoje município de Jacaré dos Homens, como uma região de destaque em todo o Nordeste pelo 

desenvolvimento na exploração do gado leiteiro com indústrias de laticínio praticada em 

grande escala (IBGE, 1959). Atualmente a região constituída pelos municípios de Pão de 

Açúcar, Santana do Ipanema, São José da Tapera e Dois Riachos configura a Bacia Leiteira 

do estado de Alagoas. 

Esse processo de ocupação do interior, do sertão nordestino, através da pecuária 

extensiva em latifúndios ocorre, segundo Manuel Correia de Andrade (2011), pela 

necessidade de produção de animais para tração e carne para abastecer a atividade canavieira 

e o consumo nas cidades. Neste contexto, a pequena propriedade se origina a partir da 

produção realizada pelo vaqueiro responsável pelos currais que arrendava pequenos “sítios” 

para produção de alimentos para subsistência. A agricultura passou a ser desenvolvida em 

pequenas áreas de brejos, em locais úmidos e leitos do rio São Francisco e seus afluentes, nas 

vazantes dos rios, nas “praias” e “ilhas” ou na própria Caatinga, no período de inverno, com 

lavouras de ciclo vegetativo curto como feijão, fava, milho, algodão e às vezes com melancia 

e melão (p.191). Cabe destacar que, após o represamento do Rio São Francisco com as 

sucessivas hidrelétricas – Xingó, foi a última represa a ser construída e foi finalizada em 1994 

-, a agricultura de vazante deixou de existir. O que resultou no fim do cultivo tradicional de 

arroz em Pão de Açúcar, realizado nas lagoas formadas ao longo do rio, fato que impactou 

negativamente a renda e a segurança alimentar dos camponeses ribeirinhos. 

Em 1936, cria-se o Polígono da Seca, uma demarcação político-econômica no 

interior do Nordeste brasileiro. Essa região, passou a ser definida como a região semiárida, 

com “condições geoambientais considerada desfavorável à própria presença humana e sua 

fixação” (SANTOS, 2012, p. 81) sendo utilizada como justificativa para a desigualdade 

social. Nesse sentido, “o contexto socioambiental é sublinhado para dirimir a questão 

estrutural inerente ao processo histórico” de ocupação e formação social brasileira (Op. Cit., 

p. 82). De fato a estiagem interfere na vida do homem sertanejo, na economia da região, 

gerando instabilidade aos camponeses pobres que em muitos casos precisam migrar. No 

entanto, de acordo com Santos (2012, p.84), “o contexto climático está, por sua vez, associado 

a questões de foro político as quais dificultam a vida da população sertaneja em condições e 

qualidade de vida mais digna”  
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Durante as décadas de 1950 a 1990 do século XX, inúmeros projetos foram 

conduzidos pelo Estado brasileiro pautados pela lógica técnico-economicista voltada para a 

produção irrigada para exportação. Esses projetos privilegiaram os grandes proprietários que, 

além de possuírem o domínio da terra, passaram a dominar o acesso à água acentuando a 

desigualdade social e ampliando a degradação ambiental na região (CARVALHO, 2009). A 

esse respeito, Luzineide Dourado Carvalho (2009) conclui que a elite política, econômica e 

ideológica se aproveita das dificuldades enfrentadas pelos camponeses para instituir a 

“indústria da seca”. A manutenção da seca passa a ser então uma estratégia de dominação e 

reprodução do capital pela elite. 

Segundo o economista Cícero Péricles de Carvalho (2012), a estrutura fundiária de 

Alagoas continua extremamente concentrada em pleno século XXI constituindo uma das 

marcas mais fortes do atraso do setor rural de Alagoas. No Sertão, se caracteriza pela presença 

do latifúndio, de uma elite pecuarista detentora do poder econômico e político e de um 

contingente de produtores minifundiários. Os dados do Censo agropecuários de 2006 revelam 

que a maioria dos estabelecimentos agrícolas de Pão de Açúcar são de agricultura familiar 

(93,38%), com uma área média de 13,9 ha em contraponto à agricultura não-familiar, que tem 

um tamanho médio de 168,75ha (IBGE, 2006). 

Tabela 2- Distribuição da estrutura fundiária do município de Pão de Açúcar por classe de 
área. 

Grupos de 
área total 

(ha) 

Número 
(Unidades) 

Total de 
estabelecimentos 

(acumulado) 

% de 
estabeleci

mentos 

% de 
estabelecimentos 

(acumulado) 

Área 
(ha) 

% de 
área 

< de 1. 245 245 16,39 16,39 151 0,41 

Produtor 
sem área 

155 400 10,37 26,76 0 0,00 

1 a 10 519 919 34,71 61,47 2.044 5,66 

10 a 100 506 1.425 33,85 95,32 14.524 40,23 

100 a 200 42 1.467 2,81 98,13 5.942 16,46 

200 a 1000 27 1.494 1,80 99,93 11.639 32,24 

> de 1000 1 1.495 0,07 100 1.799 5,00 

TOTAL 1.495  16,39  36.099 100,00 

Fonte: tabela do autor com base nos dados do IBGE (Censo Agropecuário 2006). 

De acordo com a Tabela 2, o município de Pão de Açúcar possui 1.425 

estabelecimentos agropecuários de até 100 ha, estes representam 95,32% do total de 

estabelecimentos agropecuários e ocupam 46,30% da área total. Por outro lado, as 70 maiores 

propriedades, com áreas maiores que 100 ha, representam 4,68% dos estabelecimentos 

agrícolas e ocupam 53,70% da área (IBGE, 2006). Ao analisarmos o número de 

estabelecimentos agropecuários com menos de 10 ha, 61,47% do total, verificamos uma área 
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média de 2,38 ha cada, o que evidencia uma grande parcela dos agricultores de Pão de Açúcar 

vivendo e trabalhando em áreas de minifúndios. 

Essas pequenas áreas são consideradas impróprias para a realização da reprodução 

social dos pequenos produtores unicamente através do trabalho na terra26 quando considerado 

o aspecto geracional e da preservação ambiental, sendo necessário complementar a renda com 

outras atividades assim como buscar diferenciais produtivos para viabilizar a reprodução 

familiar plena. Esses dados corroboram com a interpretação de uma estrutura fundiária em 

Pão de Açúcar extremamente concentrada. 

Santos (2012) destaca a correlação entre a estrutura fundiária, pobreza e indigência. 

Para a autora, a estrutura agrária concentrada se constitui em uma desigualdade estruturante, 

combinada com a cumulação de renda e de poder que por sua vez determina a intensidade da 

pobreza e da indigência. 

De acordo como Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil de 201327, elaborado 

pelo Programa Nacional das Nações Unidas (PNUD), Pão de Açúcar está situado na faixa de 

Desenvolvimento Humano Baixo (IDH entre 0,5 e 0,599) ocupando a 4.309ª posição, em 

2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil. Segundo o Atlas, Alagoas é o estado com o 

menor IDH da região nordeste e ocupa o último posto do ranking nacional. A renda per capita 

média de Pão de Açúcar aumentou nas últimas duas décadas, resultando em diminuição da 

extrema pobreza28, que passou de 43,92% em 1991 para 31,38% em 2010. Apesar das 

melhorias no índice de renda média com redução da extrema pobreza, o índice de Gini para a 

renda passou de 0,53 em 1991 para 0,57 em 2010, o que representa um aumento na 

desigualdade. Isso significa que a renda média e o poder econômico da população com maior 

poder aquisitivo ampliou ainda mais, o que implica dizer que os grandes proprietários estão 

cada vez mais ricos. 

Os dados sobre uso da terra em Pão de Açúcar (Figura 2) revelam a importância do 

setor pecuário no município, que ocupa 38% da área com pastagem. A área é ainda maior 

considerando que os sistemas agroflorestais e as lavouras para forragem de corte são também 

utilizadas para pecuária. Sendo assim, a pecuária (pastagem natural e cultivada + sistemas 

agroflorestais + lavoura de forragem para corte) ocupa a expressiva área equivalente a 53% da 

                                                
26

Para o município de Pão de Açúcar, a o módulo fiscal é de 70ha e corresponde a unidade de medida expressa em hectares, fixada para cada 

município de acordo com a Instrução Especial INCRA nº 20, de 1980 e corresponde ao mínimo para uma família se reproduzir considerando 

as condições, econômicas, sociais e ambientais do município. Disponível em: <http://incra.gov.br/institucionall/legislacao--/atos-

internos/instrucoes>. Acesso em: 08 de jun. de 2014. 
27

 Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/pao-de-acucar_al>. Acesso em: 08 de jun. de 2014. 
28

 Medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00. 

http://incra.gov.br/institucionall/legislacao--/atos-internos/instrucoes
http://incra.gov.br/institucionall/legislacao--/atos-internos/instrucoes
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil/pao-de-acucar_al
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área total, restando 16% para lavouras temporárias e permanentes e 30 % entre matas naturais 

e cultivadas e áreas inaproveitáveis para a agricultura. 

 

Os dados de uso da terra cruzados com os dados de produção revelam que a matriz 

produtiva do município está ancorada na atividade pecuária29, sendo a atividade agrícola 

pouco produtiva e de reduzida diversidade. Os animais são criados no interior da mata, se 

alimentando da vegetação nativa. Nos períodos de seca, a alimentação é complementada no 

cocho com palma forrageira e forragem armazenada em silos. A transformação das áreas 

naturais em pastagens e lavouras cultivadas, atrelado ao uso exploratório da caatinga com a 

extração de madeira e com a pecuária extensiva, tem resultado na degradação do ecossistema 

com o avanço de áreas degradadas (136 ha) e do fenômeno da desertificação, atualmente 

abrangendo uma área de 51 ha do município (Censo agropecuário, 2006). 

Diante deste contexto socioeconômico e ambiental opressor, herança do processo de 

ocupação e uso das terras no Brasil, a partir da década de 1980/90 emerge o debate em 

direção a outras racionalidades de políticas e de intervenções no Semiárido através do 

“paradigma da Convivência” (CARVALHO, 2009). Organizado e mobilizado pelos 

movimentos social, articulados enquanto Fórum de organizações da sociedade civil 

Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), a convivência com o semiárido propõem uma 

nova relação entre a sociedade, a natureza e seu território pautados em sistemas de produção 

sustentáveis, onde se busca, através da formação de uma consciência coletiva, construir um 

                                                
29

 Em termos numéricos, Pão de Açúcar, utiliza para criação de animais 2.043 ha de caatinga em sistemas agroflorestais e outros 9.273 ha de 

mata natural, incluindo as áreas de preservação permanente (Censo agropecuário 2006). 

Figura 2: Gráfico com a distribuição do Uso da Terra do município de Pão de 
Açúcar. 

Fonte: Gráfico do autor com base nos dados do IBGE (Censo Agropecuário 2006). 
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equilíbrio ambiental e social, capaz de garantir melhores condições de vida para as 

populações (CARVALHO, 2009). 

De acordo com a “Declaração do Semiárido” e a “Pauta para Discussão de Propostas 

de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Brasileiro”, documentos que definem as linhas 

de ação da Convivência com o Semiárido, em síntese, a convivência com o semiárido 

necessita: “de uma reforma hídrica (democratização, geração de abastecimento, 

aproveitamento sustentável de todas as águas, redução de perdas e reuso da água); reforma 

agrária (demarcação, titulação e desintrusão das terras, especialmente territórios de 

comunidades tradicionais de fundo de pasto); além de propostas socioculturais que visem o 

fortalecimento e a manutenção de identidades culturais” (ASA, 2005, apud CARVALHO, 

2009, p.88). 

A perspectiva da convivência com o semiárido, nesse contexto de exclusão e 

hegemonia político-econômica, configura-se para o camponês e demais comunidades 

tradicionais como uma ferramenta de luta política, pois demarca claramente uma postura de 

classe que busca através do acesso aos recursos naturais como água e terra, garantir o espaço 

do trabalho, da família, das manifestações socioculturais e assim proporcionar a reprodução 

social. Ao incorporar os sistemas de produção de base ecológica, a perspectiva da convivência 

amplia as possibilidades de autonomia, de manutenção de modos de vida, indispensável para a 

reprodução social do camponês. No entanto, deve-se ter clareza de que isso deve ocorrer 

juntamente com uma reordenação agrária e de acesso à água, caso contrário a produção 

sustentável, contraditoriamente ao que se propõe, passa a ser mais uma forma de manutenção 

precária do sujeito camponês a serviço do sistema capitalista de produção. 

Essa proposta tem tido o apoio do Estado brasileiro por meio de políticas públicas e 

programas específicos para a convivência com o semiárido e para a produção ecológica, os 

quais são articulados, fomentados e implementados por instituições locais, e nacionais. No 

município de Pão de Açúcar, a constituição da APAOrgânico surge neste contexto e busca de 

forma contraditória ampliar a autonomia dos agricultores familiares através da diversificação 

produtiva para a autossuficiência e para a comercialização, dispondo de tecnologias de base 

ecológica para uma produção sustentável em convivência com o semiárido, garantindo a 

reprodução social dos agricultores e, por outro lado, integrando-os ao sistema capitalista de 

produção como fornecedores de alimentos e como potenciais consumidores de créditos 

ampliando ainda mais o capital. 
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2.3. A Associação de Pequenos Produtores em Agroecologia do município 

de Pão de Açúcar. 

A APAOrgânico, associação constituída no dia 17 de maio de 2008 por 12 agricultores 

familiares beneficiários da Tecnologia Social PAIS, é uma associação legalmente constituída 

com o objetivo inicial de articular e dar escoamento à produção agroecológica dos associados. 

Legalmente constituída, a associação possui suas regras, normas e objetivos sistematizados no 

Estatuto Social e no Regimento Interno e em cadernos e manuais como instrumentos de apoio 

que orientam o funcionamento da Feira Agroecológica (Manual de Normas e condutas da 

Feira Agroecológica de Pão de Açúcar) e o processo de adequação da propriedade à 

Legislação Brasileira para os Sistemas Orgânicos de Produção através do Caderno de Manejo 

Orgânico. Sua estrutura organizacional é composta pela Diretoria (presidente, vice-presidente, 

secretário e tesoureiro), Conselho Fiscal e Comissão de Verificação técnica - orientada para 

assegurar a qualidade orgânica dos produtos de seus associados- e a Assembleia Geral – órgão 

máximo de toma de decisão. 

Sua estrutura física atualmente contempla uma Central de Beneficiamento de 

Hortaliças Agroecológicas que tem como proposta beneficiar alimentos produzidos pelos 

associados como uma forma de agregar valor ao produto in natura. A central de 

beneficiamento foi entregue à associação em novembro de 2011, fruto de uma parceria entre o 

SEBRAE/AL, responsável por capitanear o recurso e executar o projeto, a ONG Instituto 

COOPERFORTE que patrocinou a compra de maquinário, moto, equipamentos e mobiliário 

para estruturar a central e a Prefeitura de Pão de Açúcar que cedeu o prédio em comodata por 

um período de 20 anos, reformado de acordo com as normas da legislação sanitária para 

agroindústrias. No entanto, a central permanece sem atividade de beneficiamento, sendo 

utilizada como sede da associação, e como entreposto de recebimento, armazenagem em 

câmara fria, e distribuição dos produtos in natura aos consumidores. 

Hoje a associação possui 29 sócios; destes, 9 possuem cadastro no Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) como produtores orgânicos vinculados ao 

Organismo de Controle Social (OCS) da APAOrgânico. A associação direciona a produção 

dos sócios para atendimento aos mercados governamentais, comercializando para o PNAE e 

para o PAA. A associação iniciou a comercialização para o PNAE do município de Pão de 

Açúcar em 2011, ganhando credibilidade e reconhecimento na região pela qualidade da 

produção, pela organização e capacidade de logística de entrega dos produtos, conquistando 

os mercados institucionais dos municípios do entorno. 
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Em 2013, a associação inaugurou a Feira Agroecológica de Pão de Açúcar com os 

agricultores cadastrados na OCS/MAPA como uma estratégia de renda semanal em 

contraponto à renda mensal, bimensal ou trimestral dos programas governamentais. A feira 

acontece todas as segundas feiras de 6:00hs as 12:00hs, tendo atualmente 5 bancas na qual 

comercializam somente produtos orgânicos produzidos na propriedade. Importante destacar 

que a Feira Agroecológica acontece no mesmo dia da Feira Livre de Pão e Açúcar, feira 

tradicional de importância regional que mobiliza grande quantidade de pessoas entre 

consumidores, agricultores e comerciantes. Na Feira Livre são comercializados alimentos em 

estado natural, processados e industrializados, utensílios, roupas e toda série de artigos 

artesanais e industriais. Além de ser um espaço de negociação informal de animais, sendo o 

principal espaço de comercialização dos agricultores da região, assim como um importante 

espaço de sociabilidade, de convívio e lazer da população. 

Em acordo com a Prefeitura Municipal e a APAOrgânico, a Feira Agroecológica 

busca construir um espaço paralelo de consumo de alimentos saudáveis e de valorização da 

produção da agricultura familiar do município. Como estratégia de diferenciação, a Feira 

Agroecológica possui um espaço delimitado, específico aos agricultores agroecológicos, 

possui um Manual de Normas e Condutas no qual estabelece a forma de organização e 

funcionamento da feira. Visualmente busca estabelecer uma imagem de identificação através 

da vestimenta padrão, bancas estandardizadas, faixas, banners, e demais materiais de 

divulgação com a logomarca da associação. 

Além destes mercados acessados através do coletivo, individualmente os agricultores 

da APAOrgânico comercializam para o PAA/Conab da prefeitura municipal de Pão de 

Açúcar, além de feiras, entrega à domicílio e venda direta nos povoados. Esse conjunto de 

possibilidades de comercialização garante estrategicamente a renda necessária para a 

manutenção das famílias, além de representar sua capacidade de inserção e articulação nas 

redes locais, espaço de construção de relações pessoais, de reciprocidade e de agência. 

O projeto PAIS até o momento beneficiou 23630 famílias de agricultores no estado de 

Alagoas. O SEBRAE/AL é responsável por 132 unidades concentradas em 6 municípios do 

Alto Sertão e da Bacia Leiteira do estado. No município de Pão de Açúcar, são 22 unidades 

vinculadas ao SEBRAE e 10 unidades vinculadas à EMATER, estas em fase de implantação. 

                                                
30

 As outras 104 unidades PAIS foram implantadas pela EMATER/AL que ainda dispõe de 192 unidades a serem implanta, totalizando 428 

unidades no estado ao término da implantação. As unidades de responsabilidade da EMATER estão distribuídas em 51 município de 8 

regiões do estado de Alagoas. Nos municípios que foram implantadas unidades PAIS pela EMATER/AL e que o SEBRAE atua com o 

projeto PAIS ou com outros projetos relacionados como APL horticultura e APL Fitoterápicos, os beneficiários são incorporados pelo 

SEBRAE que passa a atende-los junto com os seus beneficiários. Os demais recebem assistência técnica do estado ou de grupos vinculados 

com a PNATER (Dados fornecidos pelo SEBRAE/AL, 2014). 
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Neste cenário, a APAOrgânico se destaca como a principal experiência de organização e 

produção que integra o projeto PAIS no estado de Alagoas, sendo uma referência, o que 

justifica a escolha da associação como universo de pesquisa. 

O projeto, com abrangência estadual, carece de institucionalidade e determinação 

política para potencializar seus resultados, integrando ações em torno de si. 

Operacionalmente, cada instituição em articulação com as prefeituras municipais tem a 

função de implementar as unidades, o SEBRAE entra com as capacitações efetivadas em 

consultorias e instrutorias. A comercialização irá depender da articulação com as prefeituras 

municipais e a assistência técnica fica dividida entre o SEBRAE, que assume as unidades sob 

sua responsabilidade, ficando as demais a cargo dos órgãos estaduais de assistência técnica e 

extensão rural como a EMATER e a SEAGRI, que não possuem estrutura física, pessoal, 

logística e determinação política para dar esse suporte. A falta de um arranjo institucional que 

envolva e integre as experiências do PAIS no estado com as demais políticas e programas do 

governo e demais agentes de desenvolvimento local faz com que o programa perca seu 

potencial organizativo e produtivo, restringindo-se de modo geral a uma ação assistencialista, 

a um benefício pessoal do indivíduo contemplado, tendo poucos resultados efetivos em nível 

de organização e produção como oportunidade de mudança nas relações de poder no espaço 

agrário e da construção de modelos de desenvolvimento rural inclusivos e sustentáveis., 

Em nível de município, a APAOrgânico possui o apoio do atual prefeito Jorge 

Dantas31, que tem se demonstrado adepto a empreendimentos que busquem alternativas 

produtivas e que tenham enfoque na sustentabilidade. No entanto, esta parceria que se 

evidencia através da cedência do prédio em comodata para a associação e no apoio à Feira 

Agroecológica, está estruturada em relações pessoais e não representa uma ação de governo, 

não tendo caráter efetivo no planejamento e nas linhas de atuação da prefeitura. Ademais, as 

relações pessoais são determinantes, sendo uma característica presente não só no município de 

Pão de Açúcar, mas em todo o estado de Alagoas. 

Por outro lado a falta de habilidade da associação em estabelecer relações 

interinstitucionais, em formar parcerias, em participar de redes sociotécnicas de 

compartilhamento com outros grupos de agroecologia estaduais e nacionais, como a rede 

ASA com atuação em todo o semiárido nordestino; em participar de espaços de articulação a 

despeito do Conselho Municipal de Agricultura ou o Conselho do Território da Bacia Leiteira 

do estado de Alagoas e demais instâncias representativas de classe como o STR, entre outras, 

                                                
31

Jorge Dantas está exercendo o seu segundo mandato como prefeito de Pão de Açúcar pelo PSDB. Durante sua primeira gestão entre 2000 e 

2004, Jorge Dantas apoiou o projeto Pimentão Orgânico na Ilha do Ferro, disponibilizando técnicos, apoio logístico e influência política. 
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demonstra seu posicionamento político e se reflete nas dificuldades de reconhecimento e 

apropriação interna e externamente, o que a torna frágil e dependente, ficando à mercê das 

mudanças políticas e relações de poder. 

2.4. Agricultores da APAOrgânico: trajetórias e modos de vida 

Este tópico trata das trajetórias e das histórias de vida dos agricultores 

agroecológicos da APAOrgânico, construído a partir dos dados etnográficos coletados durante 

a pesquisa de campo realizada entre março e setembro de 2014. 

Na grande maioria, os agricultores escolhidos como beneficiários da Tecnologia 

Social PAIS e que hoje participam da associação são camponeses ribeirinhos. Sua vida e 

trabalho, cultura e histórias são permeadas pela presença das águas do São Francisco. Cabe 

destacar que a influência do rio São Francisco ultrapassa as barreiras físicas e invade o 

imaginário dos camponeses como parte constituinte da identidade sertaneja na relação entre a 

escassez e a abundância. No cotidiano das famílias camponesas, a presença ou a ausência 

física do Rio São Francisco determina seu modo de vida e suas estratégias de sobrevivência. 

Busco identificar no processo histórico da agricultura camponesa da região com base 

nas trajetórias de vida, as conexões, pontos de contato e divergências entre o modo de vida 

dos camponeses ribeirinhos do município de Pão de Açúcar, suas práticas agrícolas 

tradicionais e formas culturais de organização social e do trabalho com os princípios que 

orientam a sempre moderna agroecologia. Esse trajeto pretende incluir na análise as 

estratégias de resistência e reprodução social dos camponeses diante do contexto sóciopolítico 

a fim de compreender os elementos que impulsionam a experiência associativa de produção e 

comercialização agroecológica materializada na APAOrgânico. 

O tópico a seguir tem como objetivo apresentar, a partir das trajetórias de vida dos 

entrevistados, o local e as pessoas que compõem o espaço agrário que dá origem à experiência 

associativa da APAOrgânico. Com esses relatos, busco reconstruir o processo histórico de 

transformações vivenciadas pelos sujeitos sociais em estudo, tecendo os pontos de 

convergência e distanciamento que se expressam através da “condição camponesa” e do 

“modo camponês de fazer agricultura” (PLOEG, 2008) e que resultam das estratégias dos 

agricultores familiares para garantir sua reprodução social e seu modo de vida. 

2.4.1. O local e as pessoas 

Parto inicialmente de uma divisão espacial do município de Pão de Açúcar. Tratarei 

aqui de descrevera “Região de Cima” e a “Região de Baixo” do município, expressões 

utilizadas pelos moradores para se referirem respectivamente às porções à montante e à 
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jusante da sede do município, estando a área urbana propriamente dita e suas imediações no 

ponto central entre as duas regiões. Essa divisão espacial tem como referência o Rio São 

Francisco como rede fluvial que veicula as comunidades ribeirinhas de cima a baixo do 

município. Essa separação possui um componente topográfico bastante distinto, com 

diferentes relevos, tipos e fertilidades de solo determinando diferentes formas de ocupação e 

uso do espaço, o que resulta em uma variação bastante grande na valoração das terras na 

região. 

Apresento também os interlocutores desta pesquisa, organizados por povoado e 

localidade e agrupados por grupos de parentesco ou afinidade. São agricultores familiares e 

camponeses, que possuem experiência com a produção orgânica e agroecológica em Pão de 

Açúcar, sendo atualmente sócios ou ex-sócios da APAOrgânico. 

Minha estratégia narrativa parte da escolha e definição de histórias e sujeitos sociais 

chave, que abranjam a diversidade de situações de natureza social, territorial, geográfica, 

econômica, étnica e de visão de mundo destes atores sociais. Desse modo, não serão 

apresentados todos os 22 sócios entrevistados, mas sim aqueles cujas entrevistas apresentaram 

maior riqueza de detalhes, o que está relacionado ao processo vivido, à idade, à 

disponibilidade para a entrevista e ao gosto pela oralidade, a afinidade entre o pesquisador e o 

pesquisado, assim como aspectos complementares de diferentes vivências e pontos de vistas. 

Esses aspectos determinam o enfoque e a profundidade na apresentação dos pesquisados que 

de modo complementar ilustram o processo vivido pelo conjunto dos agricultores ribeirinhos 

de Pão de Açúcar, e, em especial, o contexto que irá culminar com a formação da 

APAOrgânico, sua constituição, a visão e a perspectiva dos agricultores, assim como os 

desafios e as tensões entre o grupo. 

Essas histórias particulares representam e estão inseridas num contexto maior, 

trazendo à tona a visão, os impactos e os caminhos percorridos pelos pequenos 

agricultores/camponeses de Pão de Açúcar e, por que não dizer, do sertão de Alagoas. O 

estado, por sua vez, está inserido em um contexto regional e nacional de resistência e 

reconfiguração da agricultura familiar camponesa frente à dominação política e econômica do 

agronegócio. 

Através da imagem de satélite abaixo (Figura 3) podemos visualizar o limite do 

município de Pão de Açúcar com o rio São Francisco. É possível posicionar a sede do 

município e os povoados ribeirinhos onde residem e trabalham os agricultores pesquisados, 

delimitados de modo didático em duas macrorregiões: a “Região de Cima” e a “Região de 
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Baixo”, conforme divisão espacial utilizada tradicionalmente pelos sujeitos sociais sem, no 

entanto, representar o limite ou a área de abrangência real dessas regiões. 

 

2.4.1.1. A “Região de Baixo” 

A “Região de Baixo” compreende as terras ribeirinhas a partir da sede do município de 

Pão de Açúcar, seguindo rio abaixo até a divisa com o Povoado de Restinga32. 

O maior povoado da “Região de Baixo” e também o mais distante da sede, 17 km por 

terra, é o Povoado Limoeiro que faz divisa com o Povoado de Restinga, município de Belo 

Monte. O acesso se dá por embarcação pelo rio ou por terra, com transporte coletivo diário 

que transporta pessoas e mercadorias. Este povoado é o locus de referência da associação, 

pois aqui mora o presidente da APAOrgânico. 

Em um raio de 4km de distância a partir de Limoeiro, encontraremos 15 sócios, uma 

proximidade que propicia maior integração entre os sócios deste núcleo que participam de 

uma mesma vida cotidiana, a vida do povoado e da região. Essa sociabilidade proporciona 

relações mais íntimas, ações de reciprocidade e ajuda mútua que vão além das relações da 

associação e se misturam à história do povoado, resultando em uma maior articulação e 

entrosamento facilitando as ações coletivas como reuniões, capacitações e deslocamentos. 

                                                
32

 Este último, pertence ao município de Belo Monte, mas que será inserido nesta área geográfica, para além das fronteiras políticas do 

município de Pão de Açúcar, pois, alguns agricultores que possuem propriedades nas localidades de Sítio Cajueiro e Terra Firme, ambas 

pertencentes ao Povoado de Limoeiro, município de Pão de Açúcar, áreas limítrofe com o município de Belo Monte possuem residências no 

Povoado de Restinga que fica a menos de 4 km do Povoado Limoeiro. 

Figura 3: Mapa da porção ribeirinha do município de Pão de Açúcar com destaque para a 
visualização espacial da “Região e Cima” e da Região de Baixo”. 

Fonte: Google Earth, manipulado pelo autor . 
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Importante salientar que nenhum desses agricultores vive na propriedade. Essa é uma 

característica de grande parte dos camponeses da região. Quando as distâncias são possíveis, 

preferem ter suas casas nos povoados onde dispõem dos serviços básicos municipais e de um 

ambiente de sociabilidade e segurança. Esses pequenos povoados têm uma dinâmica própria, 

são verdadeiros aglomerados “urbanos” no interior do município formando “pequenas 

cidadezinhas” que incorporam uma gama de serviços básicos como: mercadinhos, padaria, 

bares, lanchonetes, acesso à internet, telefone, água e luz, igrejas e escolas. 

As casas nos povoados possuem terrenos pequenos, geralmente com um pequeno 

quintal nos fundos onde podemos encontrar árvores frutíferas, alguns temperos, ervas 

medicinais e às vezes criação de pequenos animais como galinhas e patos. Não tendo espaço 

para as atividades agrícolas, os agricultores se deslocam todos os dias para o trabalho nas 

unidades de produção, saindo de manhã e retornando para o almoço ou somente à noite. 

Hoje em dia, um grande número de pessoas que mora nos povoados já não realiza 

trabalho com a terra. Outros serviços são escassos, e os jovens, não tendo outra opção, 

pescam, uma parte vai trabalhar na cidade de Pão de Açúcar e quando atingem uma certa 

idade migram em busca de trabalho. Dessa forma, nos povoados vão restando os mais idosos 

que ganham aposentadoria, as mulheres e as crianças em idade escolar que recebem 

benefícios governamentais como o bolsa família. É comum encontrarmos netos sendo criados 

pelos avós. Essa realidade é particularmente encontrada no Povoado de Limoeiro, Restinga e 

Ilha do Ferro. Os povoados de Mata Comprida, Mata da Onça e Boqueirão do Rio possuem 

outra dinâmica. Não formam agrupamentos. A moradia é no mesmo lugar de trabalho, as 

casas ficam dentro das propriedades. Diante disso, as moradias ficam mais distantes entre si, 

não dispõem da infraestrutura e se vinculam aos Povoados maiores para acesso aos serviços 

básicos de educação e saúde. 

A região possui características bastante distintas da “Região de Cima”, principalmente 

no que tange à formação geológica e topográfica. A região se caracteriza pelo alargamento da 

calha de inundação do Rio São Francisco, de modo que as escarpas presentes nas margens do 

rio na “Região de Cima” desaparecem e dão lugar a áreas mais planas com extensas planícies, 

coxilhas e lagoas. Essa configuração de relevo suave a ondulado, solos arenosos, profundos e 

sem pedras, sujeitos à fertilização natural pela dinâmica das cheias e vazantes do rio São 

Francisco, influenciaram as formas de ocupação das terras e a atividade agropecuária na 

região. Essas características fizeram da “Região de Baixo” a maior área produtora de arroz do 

município. 
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As terras planas e fundos de lagoas da parte baixa do município de Pão de Açúcar 

atualmente têm tido uma grande procura em função do ambiente adequado para o cultivo, 

propício para uma agricultura intensiva, mecanizada e irrigada. Essas terras nobres e 

agriculturáveis têm sido incorporadas pelo histórico latifúndio pecuarista para produção de 

pastagem cultivada. Esses produtores têm se modernizado e se especializado na produção 

irrigada de milho e forragem para criação de gado de corte e para oferta de forragem no 

período de deficiência alimentar (período seco) constituindo-se em um excelente 

“agronegócio”. Um de nossos entrevistados relata o processo de modernização e expansão do 

latifúndio nas terras da “Região de Baixo” tendo como consequência direta o desmatamento 

da caatinga e a degradação ambiental, transformando extensas áreas naturais em pastagem. 

Infelizmente, um cidadão que se instalou na região, uma toupeirazinha por nome de 

João José. Comprou 70% das propriedades que tinha na caatinga e desmatou tudinho 

para fazer pasto para gado nelore. [...] Onde o latifundiário comprou, desmatou com 

máquina, e hoje não sai nada. [...]Onde não morreu, ele meteu veneno. [...]. Você vê 
hoje aí a varge do Juá, onde tem aquelas fazendas, ele acabou com tudo. Só vê 

pasto, plantou capim, mas quando chega no verão ele morre. A terra tá morta. [...] 

Nossa região aqui que arrodeia o Limoeiro, ela é toda desmatada. (Dedé - 47 anos – 

Povoado Limoeiro) 

Podemos observar em seu relato o processo de descampesinização com a venda de 

terras pelos pequenos proprietários e a distinção entre a perspectiva e a importância da terra 

para o grande proprietário (como valor de troca ao exercer o caráter rentista da terra33) e o 

valor de uso dado pelos pequenos proprietários a ela, pois é dela que depende sua 

sobrevivência. Portanto, exercem o cuidado com a natureza da qual lhe provêm o alimento. 

Aconteceu muito, até 2012, 2013, aconteceu muito [refere-se à venda da terra pelos 

pequenos proprietários]. Meu tio mesmo vendeu 20 tarefas aí, o outro vendeu 30, 

meu primo vendeu 30. A família que comprava era a família Pereira, era seu João 

José Pereira, era um grande proprietário do estado de Alagoas, que tem várias 

fazendas na beira de praia, produtor de Nelore, na zona da mata, entendeu. Ele tem, 

[...] nessa região todinha, se você for medir ele tem suas 25.000 tarefas. Ele irrigou 

aí, trabalhou os dois primeiros anos. 2011 e 2012 e depois parou, acabou. Tá tudo 

acabado. Parou a irrigação, parou tudo. E agora que os filhos dele não liga que vive 

pra lá, são prefeito, outros é deputado. A terra tá ali, só fazendo seca e criando um 

nelorezinho que é pro governo não tomar. Pro grande só interessa a terra pra gado. O 
pequeno produtor que ele vive da sobrevivência daquela terra ele não destrói. Se ele 

for fazê uma roça, ele deixa o imbuzeiro, entendeu.(Dedé - 47 anos – Povoado 

Limoeiro) 

A esse breve relato socioambiental da “Região de Baixo” segue a descrição dos 

principais interlocutores que participam desta pesquisa. Nessas trajetórias individuais e 

                                                
33

 Sobre a origem da renda capitalizada da terra: José de Souza Martins (1981) em O cativeiro da terra. eAriovaldo Umbelino de Oliveira 

(2001) em A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos sociais, conflitos e Reforma Agrária. Segundo Martins (1981) com a 

substituição do trabalho escravo por trabalho livre a renda capitalizada no escravo transformava-se em renda territorial capitalizada. “Num 

regime de terras livres, o trabalho tinha que ser cativo, num regime de trabalho livre, a terra tinha que ser cativa” (p,32). Ariovaldo Umbelino 

de Oliveira (2001) ressalta o carácter rentista do capitalismo no Brasil. Segundo o autor, “no Brasil, o desenvolvimento do modo capitalista 

de produção se faz principalmente pela fusão, em uma mesma pessoa, do capitalista e do proprietário de terra" (p.189). Essa é uma das 

principais características do sistema de produção capitalista adotado no Brasil. Onde a propriedade privada da terra passa através da 

especulação a ser a principal fonte de renda do sistema capitalista. Excluindo mais uma vez os pequenos agricultores, ex-excravos, 

descapitalizados de se constituírem enquanto camponeses. 
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familiares, busco identificar os processos particulares vivenciados pelos sujeitos sociais que 

definem suas escolhas e estratégias familiares contextualizadas no tempo e no espaço tendo o 

cuidado de tecer os pontos de convergência que dão unidade ao processo histórico vivido pelo 

povoado e região a fim de reconstruir o percurso individual e coletivo que resultou na 

consolidação da APAOrgânico. 

Agricultor, funcionário público e atualmente presidente da APAOrgânico desde 2010, 

Dedé (47 anos) se divide entre essas três atividades. Passa a maior parte do tempo na escola, 

onde trabalha como auxiliar de serviços gerais. No tempo vago (de manhã bem cedo e no final 

do dia), vai para a roça trabalhar na plantação. Essa rotina é determinada principalmente pelo 

seu compromisso como servidor público. No entanto, possui certa flexibilidade pelas 

facilidades de morar em um povoado pequeno, onde as distâncias são reduzidas. Sua casa é a 

menos de cinco minutos de caminhada da escola onde trabalha e do terreno que cultiva. Ao 

mesmo tempo, um grande número de estudantes se desloca de longas distâncias desde os 

sítios até o povoado. Essas especificidades exigem que a escola conduza suas atividades de 

acordo com a dinâmica da comunidade. Essas demandas são conhecidas por toda a 

comunidade sendo o funcionamento da escola adequado ao ritmo e às necessidades do lugar. 

As atividades são compartilhadas pelo conjunto dos seus funcionários que atuam de modo 

solidário, estabelecendo relações de reciprocidade e ajuda mútua para atenderem a escola e 

suas necessidades particularidades. Assim Dedé consegue na base da parceria, da troca de 

serviços, estabelecer em sua rotina de trabalho atividades na escola, na roça e ainda atuar 

como presidente da APAOrgânico. 

Sua família é natural do Povoado Limoeiro e sempre esteve vinculada à agricultura e à 

pesca no São Francisco. Seu avô e seu pai foram gerentes da Fazenda Tororó, onde 

administravam a produção de arroz. Dedé cresceu neste ambiente, produzindo arroz, algodão 

e culturas de subsistência e praticando a pesca com seu pai e seus oito irmãos. Com doze 

anos, sua mãe se separou do seu pai e tiveram que sair do rural fixando residência na cidade 

de Pão de Açúcar. Quando adulto, foi morar em Maceió em busca de oportunidade de 

trabalho e renda. De lá retornou para Limoeiro em 2000 quando passou em um concurso 

público na escola estadual do povoado. Segundo ele, o retorno para Limoeiro expressa o 

desejo de retornar ao campo e produzir nas terras que eram de seu bisavô, na localidade de 

Sítio Terra Firme a 4 km da sede do Povoado Limoeiro. São oito tarefas34 de terra que vem 

                                                
34

 Unidade de medida de terra que no estado de Alagoas equivale a 0,03 hectares. Disponível em < 

http://sistemas.mda.gov.br/arquivos/TABELA_MEDIDA_AGRARIA_NAO_DECIMAL.pdf>. Acesso em : 06 de mai. 2015. 

http://sistemas.mda.gov.br/arquivos/TABELA_MEDIDA_AGRARIA_NAO_DECIMAL.pdf
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trabalhando desde 2004 e que após um período de interrupção, devido à partilha, reassume no 

ano de 2014 onde realiza a produção de hortaliças e frutas. 

Durante o período em que não pôde cultivar nas terras da família, Dedé viabilizou a 

produção com um projeto em parceria com Valter e Gilberto. Valter, assim como Dedé, é 

funcionário público (ocupa o cargo de vigia noturno da escola estadual de Limoeiro)e durante 

o dia cuida da roça. Gilberto é vizinho de Dedé, vive da revenda de gasolina e da receita 

proveniente das políticas sociais. Essa parceria formada em 2011 em um terreno arrendado, de 

duas tarefas, nas imediações do Povoado Limoeiro tem viabilizado a experimentação e o 

aprendizado sobre práticas de agricultura agroecológica como: preparo de caldas, 

biofertilizantes, compostagens, etc, utilizados na produção as quais são entregues na 

associação e comercializadas na Feira Agroecológica de Pão de Açúcar e no povoado, 

contribuindo para a geração de renda. Importante destacar que essa parceria está firmada em 

uma relação de confiança, de compadrio e de ajuda mútua entre Dedé, Valter e Gilberto. Tais 

práticas se manifestam no compartilhamento da produção, o que garante a diversificação do 

alimento e a segurança alimentar configurando relações de reciprocidade típicas da agricultura 

camponesa. 

Dedé é uma referência comunitária no povoado e terá um papel chave na seleção dos 

beneficiários do projeto PAIS na “Região de Baixo” antes mesmo de fazer parte da 

APAOrgânico. Sua esposa é professora municipal e mora no município de Batalha Sua filha 

de onze anos estuda em Maceió desde 2013, morando na casa de um irmão de Dedé. Felipe, 

seu filho mais velho está estudando agronomia na UFAL em Arapiraca sendo responsável por 

funções administrativas na APAOrgânico atuando como sócio. 

Trata-se de uma família pluriativa onde a atividade agrícola não é a principal fonte de 

renda, sendo retomada como construção de um projeto familiar de recampesinação que está 

relacionado ao novo rural, evidenciado pela proposta associativa, pela multifuncionalidade 

que exerce através do cuidado com os bens públicos de interesse coletivo (terra, água) e pela 

expressão de um forte componente cultural confirmado pelo “apego à terra”, “apego a um 

modo de vida” (WANDERLEY, 2011, p. 102) ressignificado pela produção agroecológica. 

Valter (36 anos) tem uma história semelhante à de Dedé, pois, assim como ele, viveu 

e trabalhou no rural junto com sua família quando jovem, arrendando terras onde realizavam o 

cultivo e a criação de animais, intercalada com a atividade de pesca para garantir a 

subsistência e reprodução social da família. Com 24 anos passou em um concurso público 

para vigia na escola estadual do Povoado Limoeiro e desde então se divide entre o Povoado 
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do Limoeiro e o município de Jaramataia, onde reside sua esposa, que trabalha como 

cabelereira nos finais de semana. 

No ano de 2011, inicia uma sociedade com Dedé e Gilberto e arrendam um terreno 

para produção de hortaliças e frutas agroecológicas para entregar na associação. Desde então, 

Valter é sócio da APAOrgânico e no momento atua como Secretário e como integrante da 

Comissão de Verificação Técnica da associação, mecanismo interno que visa garantir a 

qualidade orgânica dos produtos. A Comissão tem o papel de monitorar as propriedades para 

que cumpram com os regulamentos e normas técnicas de produção, beneficiamento e 

comercialização de produtos orgânicos de acordo com a Legislação Brasileira para Sistemas 

Orgânicos de Produção. Novamente um caso em que a agricultura não representa a principal 

fonte de renda, e tampouco um retorno ao rural. Neste caso, a entrada na associação 

representa uma oportunidade de renda para garantir a reprodução econômica, assim como 

uma visão de coletivo, de comunidade que está associada à ideia de pertencimento e de modo 

de vida. 

No caso de Valter, a participação na associação oportunizou o acesso ao conhecimento 

sobre os métodos e as técnicas de produção ecológica, assim como o despertar sobre a 

importância e a valorização da agricultura familiar. Como veremos mais adiante em seus 

relatos, a agroecologia provocou mudanças de concepção sobre o rural, o meio ambiente e o 

engajamento social. 

No mesmo povoado, a poucos metros da casa de Dedé, mora Dona Zezé (61 anos). 

Ela é viúva e vive sozinha em sua casa “na rua” como costuma dizer, na parte urbana do 

povoado em contraponto as áreas naturais. Dona Zezé e seus filhos saem todos os dias de 

manhã cedo de barco até a ilha, onde possui um pedaço de terra, seu lugar de trabalho e de 

realização, retornando ao povoado no final do dia. 

Dona Zezé é a matriarca da família, gosta da roça, onde exerce sua liberdade e 

expressa seu conhecimento e sua tradição. Seus dois filhos homens retornaram para a 

agricultura após uma experiência de trabalho como assalariados em empreiteiras no Mato 

Grosso,onde foram ganhar a vida em busca de oportunidades. Os resultados econômicos 

obtidos com o projeto PAIS incentivaram os filhos de Dona Zezé a retornarem para Limoeiro, 

para ajudar a família na atividade agrícola. Atualmente são sócios da APAorgânico e se 

dividem entre atividades na roça e outras atividades não agrícolas para compor a renda 

familiar. Carlinhos (33 anos) é o filho mais moço, dedica-se ao trabalho na roça juntamente 

com sua esposa, sendo o braço direito na produção. Jailson (39 anos), seu filho mais velho, é 

pescador artesanal, pedreiro e agricultor e se divide entre estas atividades como estratégia de 



91 

reprodução social. Sueli (35 anos), sua filha mais nova, ajuda Dona Zezé na comercialização 

dos produtos na Feira Agroecológica e no cultivo das hortaliças, além de preparar dolos e 

doces para vender e assim complementar a renda familiar juntamente com seu esposo, que é 

pescador artesanal. 

Apesar de constituírem quatro núcleos familiares distintos, com dinâmicas familiares 

próprias, Dona Zezé e seus descendentes compartilham não só o trabalho na roça, mas a vida 

cotidiana no Povoado de Limoeiro (alimentação, renda, cultura, valores). A história de vida de 

Zezé é também a história de vida de seus filhos, genros/noras e netos compondo um universo 

familiar de treze pessoas que se articula em torno da família e da terra como mecanismo de 

reprodução social. Dona Zezé, é a matriarca, provedora e fortaleza; é ela que sustenta através 

do trabalho boa parte da alimentação da família com os frutos da terra, garantindo não só a 

segurança alimentar como também os recursos materiais para a manutenção econômica de 

todos através de sua aposentadoria, assim como os recursos culturais e simbólicos, a 

transmissão de valores, hábitos e práticas que dão sentido à vida e promovem estratégias 

compartilhadas para a manutenção e reprodução social de todos. 

Sua trajetória de vida é a história de vida de muitos agricultores da região. Desde 

pequena, trabalha com os pais na agricultura. Trabalhavam de meeiros, arrendando terra para 

o cultivo de arroz e algodão, assim como na produção de subsistência em uma pequena área 

de terra da família. Seu pai, além de agricultor, era também pescador de pitu35, atividade 

complementar realizada pelos agricultores ribeirinhos, a qual representa uma prática, um 

modo de vida e uma identidade híbrida, desenrolada sobre o conhecimento acurado dos ciclos 

naturais como elemento indispensável à sobrevivência e à reprodução familiar. 

Depois de casar, Dona Zezé continuou na agricultura, trabalhando em terra alugada 

como meeiro nas terras da padroeira Jesus Maria José por 35 anos, juntamente com outras 

doze famílias de camponeses, cultivando em sistema de batalhão. O principal cultivo na área 

da lagoa era o arroz, além de milho, feijão de corda, melancia e macaxeira nas terras firmes 

do entorno da lagoa. A partir de 2010, a família passa a cultivar hortaliças e frutas em um 

terreno de 8,5 tarefas, adquirido parte por herança da família de Dona Zezé, parte comprado, 

fruto do trabalho na roça.O terreno fica localizado na Ilha do Zamorim, uma ilha no Rio São 

Francisco a cerca de dez minutos de barco do Povoado Limoeiro rio acima. 

                                                
35

 A pesca de pitu (Macrobrachiumcarcinus) é tradicional na região e historicamente se constitui como uma possibilidade de fonte de renda 

para as famílias ribeirinhas. O crustáceo é muito valorizado, tem apreciadores que fazem encomendas de todas as regiões do estado. Até hoje 

continua sendo uma fonte de renda, apesar de ser proibido, pois esta na lista das espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção, de acordo 

com a Instrução Normativa/MMA N° 05/2004. 



92 

Aproximadamente neste mesmo período, Dona Zezé foi beneficiada pelo projeto PAIS e se 

associou a APAOrgânico. 

Atualmente, seus três filhos participam da produção e comercialização de alimentos 

orgânicos. O projeto que iniciou com Dona Zezé e que foi “abraçado” por todos como uma 

oportunidade de retorno ao campo, de geração de renda, de melhoria da qualidade de vida, 

configurou-se como um processo de recampesinização que tem possibilitado a manutenção do 

modo de vida e a reprodução social da família. 

Os irmãos João (47 anos) e Bartolomeu (50 anos) moram no Povoado de Restinga, 

no município de Belo Monte, e trabalham nas terras herdadas da família na localidade de Sítio 

Cajueiro, município de Pão de Açúcar. Essa configuração e a proximidade entre os dois 

povoados oferecem a João e Bartolomeu uma rede sociotécnica ampliada com atuação 

profissional nos dois municípios. A propriedade da família tem 30 tarefas, sendo dividida 

entre seis irmãos o que resulta em 5 tarefas cada um. As terras abrangem parte de uma antiga 

lagoa no Sítio Cajueiro, onde estava localizado o sistema de comporta que controlava a 

entrada e saída de água durante as enchentes para o cultivo de arroz. 

Quando jovens vivenciaram as práticas do cultivo de arroz e do algodão, principais 

produtos para comercialização assim como a criação de gado, e cultivos de subsistência como 

milho e feijão de corda. Nesse período, participavam dos batalhões para plantio e colheita de 

arroz. Mais tarde, (final da década de 70 início da década de 80) a família começou a trabalhar 

com hortaliças para comercialização, sendo uma das pioneiras juntamente com a família de 

Seu Valdemar (ex-sócio da APAOrgânico), estimulada por um empresário do Ceará que foi o 

responsável por introduzir o cultivo de hortaliças na região no ano de 1975. 

Quando o pai morreu, Bartolomeu se empregou como soldador na empresa 

Mineradora Barreto S.A. - MIBASA no município vizinho de Jaramataia, trabalhando lá por 

25 anos. João permaneceu no campo trabalhando na roça. No ano de 2007, João foi 

contemplado pelo projeto PAIS e se associou a APAOrgânico e desde então entrega hortaliças 

e frutas para a associação, sendo o atual vice-presidente. 

Em 2008 Bartolomeu é demitido da MIBASA e retorna ao campo e a pescaria, é 

contemplado pelo projeto PAIS que fica catalogado em nome de seu filho Basílio como 

mecanismo de adequação, pois João não possuía Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). 

Legalmente Basílio passa a ser sócio da APAOrgânico, no entanto Bartolomeu é quem o 

representa pois Basílio não trabalha nas terras da família, trabalha de diarista. 

Além da produção agrícola comercializada em mercados institucionais através da 

APAorgânico, na Feira Agroecológica de Pão de Açúcar e na Feira de Belo Monte, João e 
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Bartolomeu criam gado de leite, galinhas e codornas para comercialização e para consumo da 

família. São conhecidos na região como “faz tudo” pelas habilidades com maquinário, 

irrigação e serralheria. Bartolomeu tem uma pequena oficina na propriedade e faz serviços de 

serralheiro e consertos em geral. João tem entendimento de irrigação, sendo procurado para 

instalar sistemas de irrigação na região. Ambos são bastante solícitos e realizam serviços na 

grande maioria das vezes pela relação de amizade, de ajuda, típica dos agricultores familiares, 

aspectos destacados por Sabourin (2011) ao analisar as sociedades e a organização camponesa 

a partir da reciprocidade. 

As esposas trabalham em atividades não agrícolas como professora e agente de saúde 

no Povoado Restinga, ajudando na comercialização de verduras no povoado nos fins de 

semana. Os filhos mais novos participam esporadicamente das atividades agrícolas.Os mais 

velhos buscam atividades desvinculadas da unidade de produção. Esse distanciamento, 

resultado de oportunidades e da opção familiar, representa inicialmente uma interrupção no 

processo da sucessão rural. No entanto, não significa um processo de descampesinização uma 

vez que essas escolhas não são definitivas e tampouco rompem com o modo de vida e a 

cultura local, pois os filhos permanecem morando no povoado realizando atividades agrícolas 

e não agrícolas podendo a qualquer momento ser reintegrados a unidade de produção à 

medida que o contexto local e familiar oferecer condições favoráveis a sua reprodução. 

Essa configuração familiar representa uma escolha e uma estratégia para a reprodução 

social. O desenvolvimento de múltiplas atividades dentro e fora da propriedade caracteriza a 

família como pluriativa e em seu conjunto, aparentemente, pode sugerir um distanciamento e 

uma mudança no modo de vida da agricultura familiar camponesa. No entanto, representa a 

“condição camponesa” que está associada às relações sociopolíticas locais e exige o 

desenvolvimento de um conjunto de práticas e mecanismos de comercialização e de geração 

de renda, de inserção e participação em redes sociotécnicas de apoio, troca e ajuda mútua, que 

se configuram em táticas para permanecerem no local e garantir a reprodução social 

(econômica e cultural). 

2.4.1.2. A “Região de Cima” 

Na “Região de Cima”, região à montante da sede do município, o acesso é dificultado, 

as estradas de terra são bastante estreitas, com muitas pedras e pouca manutenção, vão 

ficando piores depois do entroncamento que liga ao Povoado Ilha do Ferro - principal 

povoado dessa região que fica distante aproximadamente 18 km da sede. Deste ponto em 

diante, o acesso por terra aos Povoados de Mata da Onça e Mata Comprida fica restrito a 
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motocicletas, carros especiais com tração ou ao deslocamento com tração animal ou humana. 

Com a estação das chuvas, as estradas ficam ainda piores;  sendo assim, a melhor opção é o 

transporte fluvial por embarcações no rio São Francisco. Essa dificuldade de acesso é um dos 

principais entraves ao escoamento da produção na região. 

Nessa parte do município, o relevo é bastante acidentado, formando montanhas e 

escarpas, com estreitamento do leito do rio - característica que propiciou a construção da 

Hidrelétrica de Xingó. Os solos são altamente pedregosos e acidentados, o que dificulta a 

atividade agrícola, com exceção das terras de lagoa, terras planas e férteis localizadas na 

margem do rio São Francisco, as quais ficam delimitadas pelas montanhas. Em vistas do 

relevo acidentado e do difícil acesso, as terras da ”Região de Cima” em geral são mais baratas 

com exceção as áreas das antigas lagoas, terras nobres e restritas, sendo altamente 

valorizadas. Nestas áreas as propriedades são estreitas tiras que partem do rio pegando um 

pedaço de terra de lagoa em direção ao “centro”, parte alta, interiorana, que se afasta do rio 

em direção oposta. No entorno dessas terras de lagoa edificam-se os Povoados de Ilha do 

Ferro, Boqueirão do Rio e Mata Comprida. 

Na grande maioria das propriedades, a parte alta, do “centro”, também denominada de 

tabuleiro ou terras de sertão, é utilizada predominantemente para a criação de gado e caprinos 

na caatinga, lavouras de sequeiro no período do inverno (milho e feijão de arranque), áreas 

com palma para forragem e nas terras próximas ao Rio São Francisco, onde formam-se platôs, 

e depressões férteis são utilizadas para produção irrigada de forragem para o gado, roças de 

macaxeira, milho e feijão de corda para subsistência e comercialização e incipientes áreas de 

hortaliças e frutíferas para comercialização. Esses solos são mais argilosos e de modo geral 

mais férteis comparativamente com a “Região de Baixo. 

Nas manchas de solo mais arenosos nas margens do Rio São Francisco, se 

desenvolveu uma importante produção de melancia, produzida de forma convencional. Esse 

sistema de cultivo teve grande expressão no passado sendo um importante cultivo para 

geração de renda. O uso indiscriminado de fertilizantes e agrotóxicos trouxe consequências 

negativas de intoxicação de agricultores na região. O cultivo de melancia atualmente não tem 

mais a importância do passado, mas apesar da redução continua sendo um importante cultivo 

para abastecimento das feiras locais. 

O Povoado da Ilha do Ferro, o maior da “Região de Cima” é amplamente difundido 

pela sua expressão artística típica representada pelo artesanato em madeira da caatinga e pelo 

“boa noite”, artesanato em pano realizado pelas mulheres. O povoado também é procurado 

pela sua peculiaridade e beleza singela da vida do interior e pela sua particular beleza natural. 
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Conhecido também pela importante experiência em produção orgânica através do Projeto 

Pimentão Orgânico que teve destaque nacional. Único povoado da “Região de Cima” que 

dispõe de um núcleo urbano concentrado em uma vila com infraestrutura básica como água 

encanada, energia elétrica, telefone público, ruas pavimentadas e serviços como mercadinho, 

posto de saúde e escola, sendo por isso um ponto de convergência e suporte dos demais 

povoados da região. 

O casal de agricultores Jorge (60 anos) e Juraci (57 anos) possui uma propriedade 

localizada no final da rua principal do povoado da Ilha do Ferro, sendo o penúltimo terreno 

com saca antes do fim do calçamento. A vantagem de morar na extremidade do povoado é 

que as moradias ficam dentro da unidade de produção, integrando o espaço de viver e de 

trabalhar. A família é composta do casal e 9 filhos, destes vivem na propriedade: Jorginho (27 

anos), Artur (15 anos) e Ana (31 anos) com sua filha Wesliane (14 anos). As outras filhas do 

casal saíram em busca de oportunidade, morando em SP, MG, Maceió e Pão de Açúcar. 

Jorginho, o filho mais velho é o braço direito da família na roça. No entanto, sua importante 

contribuição para a geração de renda e reprodução da família é pouco valorizada, não 

encontrando espaço para o seu desenvolvimento, dependendo economicamente do pai. A filha 

Ana ajuda na casa e na organização dos produtos da roça para comercialização na feira livre 

de Pão de Açúcar, onde revende sacolas plásticas aos feirantes como forma de garantir seu 

sustento. O filho mais novo Arthur e a neta Wesliane são estudantes e ajudam nos afazeres de 

casa. Arthur alimenta os animais e ajuda na feira. Juraci cuida da casa e dos animais, sendo a 

responsável pela comercialização na banca da Feira Livre de Pão de Açúcar. 

A propriedade de Jorge e Juraci se destaca como a mais produtiva do Povoado de Ilha 

do Ferro com produção o ano todo. Isso a torna uma referência no povoado como exemplo do 

potencial produtivo das terras do povoado, da viabilidade da agricultura assim como o lugar 

de abastecimento de gêneros alimentícios à população com venda de leite e queijo, frutas e 

produtos da roça e revenda de produtos agrícolas complementares aos produzidos trazidos da 

feira livre de Pão de Açúcar. São muitas as atividades desenvolvidas na propriedade. Além da 

criação de gado, a unidade de produção possui uma área de pomar diversificado com banana, 

manga e siriguela, roça com produção de macaxeira, milho, palma e pimentão, dentre outras 

variedades. A mão de obra disponível é insuficiente para dar conta de uma propriedade 

extensa e diversificada, o que gera um desgaste físico e emocional na família. A criação de 

gado é a atividade mais trabalhosa; envolve toda a família e determina a dinâmica da 

propriedade com a definição das espécies para o plantio (necessidade de forragem) e o 

trabalho diário. Durante o inverno - de maio a agosto - período de abundância de pastagem 
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natural, os animais são criados soltos na caatinga. Neste período, a atividade agrícola se 

concentra em produzir forragem (milho, sorgo, palma) para o período da estiagem, quando o 

gado fica confinado por 8 meses - de setembro a abril. Durante o confinamento, os animais 

têm que ser alimentados duas vezes ao dia, o que consiste em cortar capim na roça, triturar e 

dar no cocho juntamente com silagem e ração. Todo esse esforço e investimento de recursos e 

tempo se justifica pelo papel e a função do gado na unidade de produção: a constituição de um 

fundo de reserva para fazer face aos imprevistos de um ciclo agrícola e, ao mesmo tempo, um 

fundo de investimentos para a compra de terras, casas e equipamentos (PATRICK e 

SABOURIN, 2003). Acrescentaria ainda, a integração da criação com a produção, ofertando 

esterco para a fertilização das terras criando um ciclo produtivo fechado e a importância na 

segurança alimentar com o fornecimento de carne, leite e queijo. Apesar das dificuldades com 

a mão de obra, o policultivo associado à pecuária e à comercialização em feiras de 

proximidade garante à família os recursos necessários para a reprodução socioeconômica. 

A história da família está vinculada ao comércio e à agricultura. Os pais de Jorge 

saíram de Serra Talhada/PE e vieram para Pão de Açúcar, onde se instalaram vivendo do 

comércio com um mercadinho. Com o tempo, o pai de Jorge comprou uma fazenda de 500 

tarefas de terra em frente à Ilha do Ferro, no lado sergipano, onde passou a criar gado, cultivar 

milho, palma e capim para forragem, além de algodão. Jorge foi para a fazenda com doze 

anos de idade para trabalhar porque não queria mais estudar. Os pais continuaram em Pão de 

Açúcar, seus irmãos cresceram e foram para São Paulo. Depois seus pais também foram. Aos 

poucos a família de Jorge – como a de muitos nordestinos - migrou para o sudeste em busca 

de oportunidades. Com vinte anos, Jorge se casou com Juraci, herdaram parte de um terreno 

na localidade de Capim Açú dos pais dela e foram viver da roça. Em Capim Açú, a família 

trabalhou muitos anos no cultivo de melão, melancia e pimentão com insumos químicos. Em 

função da distância, da dificuldade de colocar os filhos na escola, a família se muda por volta 

de 1998 para a Ilha do Ferro, onde Juraci tem família e terra de herança. 

Neste mesmo período, integraram o Projeto Pimentão Orgânico na Ilha do Ferro 

quando passam a produzir sem agrotóxicos, se dedicando ao cultivo de pimentão e 

posteriormente de banana e de inhame. No ano de 2007, a família que já tinha experiência 

com produção orgânica é beneficiada pelo projeto PAIS e passa a fazer parte da associação, 

conquistando em 2013 o cadastro de produtor orgânico no MAPA juntamente com outros oito 

agricultores da APAOrgânico. Atualmente comercializam a produção ao PNAE e PAA via 

associação, na Feira Livre e na Feira Agroecológica de Pão de Açúcar e em pequenas 

quantidades no povoado. Assim, além da comercialização em mercados de proximidade e 
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mercados institucionais, dos mecanismos de reprodução social destacados acima como 

policultivo e pecuária, da complementação da renda com outras atividades não agrícolas - 

revenda de sacolas (Ana) e confecção de artesanato “boa noite” (Juraci), da diversificação de 

atividades com a pesca e o acesso ao seguro defeso (Jorginho), assim como a renda obtida dos 

programas de assistência social (Bolsa Família), a família incorpora em sua estratégia o 

caráter multifuncional da agricultura familiar camponesa com a produção agroecológica. Esse 

conjunto de ações representa o modo de vida e se consolida como mecanismo de reprodução 

social escolhidos e agenciados pela família configurando a sua “condição camponesa” de 

acordo com Ploeg (2008). 

A “Região de Cima” compreende também o Povoado de Boqueirão do Rio, vizinho ao 

povoado da Ilhado Ferro. Trata-se de um lugar pequeno com uma área plana de solos 

arenosos na margem do rio, delimitado por serras por todos os lados. Diferente da Ilha do 

Ferro, não forma núcleo urbano, as casas estão espalhadas nos terrenos de formato retangular 

(fatias de terra) partindo da margem do rio em direção ao “centro”. São aproximadamente 12 

propriedades, sendo 4 de famílias de agricultores sócios da APAOrgânico, os quais terão sua 

trajetória de vida descrita a seguir. A história de vida das famílias de Ciana e de Currião, 

nascidos e criados no povoado, representa a tradição e o modo de vida local que se perpetua 

de geração em geração. A essas trajetórias somam-se as peculiaridades das trajetórias 

familiares de Juarez e Robério, agricultores externos, que se incorporaram ao povoado pela 

compra de terras cuja configuração familiar dispõe de dinâmicas específicas orientando suas 

ações e escolhas. 

O casal Ciana (41 anos) e Hercílio (48 anos) são beneficiários da Tecnologia Social 

PAIS. Receberam o kit36 PAIS no ano de 2007 remanejado de outro agricultor, e desde então 

são sócios da APAorgânico. Dedicam-se ao cultivo de hortaliças, em uma pequena área de 

aproximadamente 600m² na beira do rio onde produzem basicamente coentro, cebolinha, 

pimentão e pimenta para comercialização, além de macaxeira, frutas, milho e feijão de corda 

para autoconsumo. A família é composta pelo casal e três filhos. Os rapazes foram para Minas 

Gerais trabalhar na indústria da cana - um trabalha na embalagem de açúcar e o outro no corte 

sazonal da cana, voltando para a propriedade da família no final da safra -, a moça mora em 

Aracaju e trabalha numa lanchonete. Ciana trabalha praticamente sozinha na horta, prepara os 

                                                
36

O kit corresponde aos materiais recebidos por cada beneficiário para a implantação da tecnologia social PAIS. São eles: relativos a 

irrigação (caixa de água de 5.000L, mangueira, conectores, adaptadores, filtro, fita gotejadora, emenda de fitas gotejadoras, registro de água, 

bomba sapo, disjuntor elétrico, fios de energia) relativos a produção (calcário, sementes, bandejas de isopor para mudas, mudas de frutíferas, 

sombrite, carrinho de mão) relativos a criação de galinha (galinhas, tela de galinheiro, grampos de cerca, bebedouro para aves, comedouro 

para aves, sacos de milho par alimentação).( SEBRAE, 2013). 
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canteiros, irriga manualmente, colhe e entrega para sua freguesia na Cohab37 em Pão de 

Açúcar e na Ilha do Ferro. Hercílio lhe ajuda na comercialização levando de moto para as 

vilas e povoados: Além Mar, Conceição, Campo Novo, Japão e Tacum. 

As terras onde moram são de herança dos avós de Hercílio, que passaram para seu pai 

100 tarefas. Essa área está sendo administrada por Hercílio, no entanto é de posse de nove (9) 

irmãos, o que representa aproximadamente 11 tarefas cada. Hercílio se dedica à criação dos 

animais (gado, cabras e ovelhas) e ao cultivo de palma e da roça durante o inverno em terras 

de sertão, nos tabuleiros como costuma chamar. Dessa forma o casal reforça a tradição dos 

homens trabalharem na “grande” propriedade criando os animais e fazendo roça e as mulheres 

cuidarem das imediações da casa, das hortaliças e dos pequenos animais. 

O casal vive e trabalha na terra e dela tira o seu sustento. Não tem mão de obra e 

recursos para aumentar a produção e tampouco possui ambições de mudar seus hábitos, 

costumes e sistemas de produção. Nestes anos todos, Ciana participou das reuniões da 

associação sempre que é convocada, mas nunca contribuiu com a associação nem com 

recurso, nem com produção. Preferem permanecer com seu sistema de produção e 

comercialização que lhe confere mais autonomia e liberdade de escolha. Assim determinam o 

ritmo do trabalho; quanto querem produzir; o local, a forma e para quem querem 

comercializar, sem ficar com o compromisso de entregas e produções semanais para atender 

um mercado constante e exigente. 

Mesmo assim, não tem interesse em se desligar da associação, o que indica uma 

necessidade de pertencer a um grupo, de ter uma identidade e uma organização coletiva. Essa 

conduta, compartilhada por outros agricultores do próprio povoado de Boqueirão do Rio, 

assim como o conjunto dos agricultores da Mata da Onça e outros que já saíram da 

associação, expressa os diferentes aspectos e motivações que mobilizam os agricultores para 

participar de um coletivo e que ultrapassa a articulação para comercialização, evidenciando os 

distintos “graus de campesinidade” que encontramos na associação. 

Esse “tipo” de agricultor cujo modo de vida está integrado a vida comunitária, cuja 

perspectiva é a segurança alimentar e a sobrevivência da família de modo autônomo com 

pouca ambição econômica e produtiva, deixa de ser interessante para a associação quando 

esta atua numa perspectiva eminentemente econômica. Sem espaço para reivindicarem suas 

demandas relacionadas ao fortalecimento da comunidade, da cultura e da agricultura familiar 

                                                
37

 Bairro popular do município de Pão de Açúcar. 
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camponesa enquanto classe social, são estimulados a se desligarem do grupo, o que vem 

marcando uma mudança no perfil dos associados. 

Hercílio é irmão de Meire que é esposa de Currião (42 anos). A família composta do 

casal e cinco filhos vive no povoado de Boqueirão do Rio nas terras herdadas por parte de sua 

mãe Maria Dolores (65 anos) de seus bisavós. Os pais de Currião são aposentados, mas 

continuam trabalhando na roça. Moram em uma casa geminada à sua e juntos cultivam, criam 

os animais e cuidam da propriedade e da família, transmitindo os costumes e a tradição. 

Dona Dolores e seu esposo trabalharam no cultivo de arroz e hortaliças na parte baixa 

da propriedade e algodão, palma, milho e feijão de arranque na parte alta - nas terras de 

sertão. O milho e a palma eram destinados para alimentar a criação, o arroz e o algodão 

comercializados na safra, as verduras para comercialização semanal na feira Livre de Pão de 

Açúcar na banca de Dona Dolores, que além de produtos da sua roça também adquiria outros 

produtos para ampliar a geração de renda. Ainda produziam o leite e o queijo. Nos períodos 

de pouca atividade na lavoura, Currião e seu pai se aventuravam no rio para pescar como 

fonte de renda e complementação da alimentação, atividade que desenvolve até hoje como 

pescador artesanal cadastrado assim como sua esposa e filha. A família tem por estratégia 

investir o recurso de que dispõe em animais, na criação de gado e ovelha, como forma de 

resguardo financeiro para eventuais necessidades futuras. 

Além das terras da família, o pai de Currião trabalhou por muitos anos em terras 

lindeiras, colocando roça e cuidando da propriedade de um fazendeiro. Por certo período a 

família passou a morar nessas terras. Recentemente o dono vendeu as terras ao INCRA para 

reforma agrária. O pai de Currião, como morava e trabalhava na terra, recebeu um lote, e hoje 

se dedica como assentado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) a 

produzir nas terras do assentamento que fazem divisa com as terras herdadas da família de 

Dona Dolores. Essa situação beneficiou a família com a ampliação da área para produção e 

garantiu assim a sucessão das terras para Currião que passou a cultivar por conta própria nas 

terras da família, plantando por muitos anos melancia convencional com fertilizantes e 

insumos químicos o que resultou em problemas de saúde. Em 2007 foi beneficiado com o kit 

PAIS, passando a ser sócio da APAOrgânico e desde então entrega parte de seus produtos 

para a associação e parte comercializa na Feira Livre de Pão de Açúcar. 

O agricultor vai à feira livre de Pão de Açúcar toda a segunda-feira sem falta, onde, 

além de comercializar sua produção, aproveita para negociar animais. Essa é mais uma de 

suas atividades; opta por não ter uma banca sua na feira e vender sua produção em quantidade 

para revenda. Assim se libera mais cedo do compromisso e aproveita a feira como um espaço 
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de convívio, de sociabilidade, onde tem a oportunidade de exercitar sua habilidade de 

negociar como mais uma fonte de renda. Sabourin (2011) destaca a importância dos mercados 

de proximidade para os camponeses como espaços de comercialização e sociabilidade, onde 

exercem um misto de mercado de troca e práticas de reciprocidade. 

Como é possível observar, o agricultor e sua família realizam múltiplas atividades 

dentro e fora da propriedade e desenvolve um conjunto de estratégias para produzir, 

comercializar e se reproduzir como camponeses. O agricultor deixa claro que não aposta todas 

suas esperança na associação. Usa o espaço da comercialização para entregar o que lhe 

convém. Possui uma postura mais independente e exerce sua liberdade de escolha. É o “tipo” 

de agricultor a quem o técnico tem dificuldade de propor modificações, pois tem seu sistema 

de produção estabelecido e não se desafia a experimentar novas formas de manejo. Prefere 

continuar com suas práticas tradicionais mesmo que tenha dificuldades de produção. Essa 

postura de certa forma independente implica em perdas para a associação, que não pode 

contar com a constância da produção, pois, como já foi dito, o agricultor prefere desenvolver 

múltiplas formas de renda a ficar atrelado e dependendo unicamente da associação para seu 

sustento. 

No mesmo povoado, a poucos metros de distância da propriedade da família de 

Currião, o agricultor e também pescador Juarez (37 anos) possui uma propriedade de 84 

tarefas adquirida parte por herança, parte pelo fruto de seu esforço de trabalho no cultivo de 

melancia como diarista e meeiro. Sua família é natural do povoado, de modo que Juarez é 

conhecido, possui relações interpessoais e laços de parentesco com outros agricultores. Em 

função disso, teve um papel importante na indicação dos agricultores do Povoado Boqueirão 

para serem beneficiários do projeto PAIS.  

O cultivo de melancia por muitos anos com uso excessivo de agrotóxicos resultou na 

intoxicação do agricultor, com reflexos negativos à sua saúde. Por esse motivo parou de 

utilizar agrotóxicos a partir de 2007 quando teve a oportunidade de participar do projeto 

PAIS, se associando à APAorgânico. Desde 2012 possui cadastrado no MAPA como produtor 

orgânico, o que lhe abriu a possibilidade de comercialização na Feira Agroecológica de Pão 

de Açúcar. No entanto, optou por desistir da banca na Feira Agroecológica e permanece 

apenas com seu ponto tradicional de comercialização na feira livre de Pão de Açúcar onde 

comercializa, além dos produtos da roça, também produtos convencionais para revenda como 

uma estratégia de diversificar a oferta ao consumidor e ampliar a renda. A escolha pela feira 

livre em detrimento da Feira Agroecológica reflete uma estratégia de sobrevivência pois a 

feira livre vende mais, é um espaço tradicional de comercialização do município, já possui sua 
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freguesia e não possui regras restringindo a comercialização, determinando horário de 

funcionamento, padrão de banca e fardamento, e ainda pode comercializar produtos 

convencionais. Essas são as vantagens aparentes destacadas por Juarez, além de argumentar 

que não dispõe de outra pessoa para ficar na Feira Agroecológica uma vez que as duas feiras 

acontecem concomitantemente. Essa opção reflete sua necessidade de garantir a renda no 

curto prazo e também sua concepção sobre a agroecologia e a associação. Neste caso, assim 

como de outros agricultores como Robério e Jorge que também desistiram da banca na Feira 

Agroecológica temos uma situação em que a opção em produzir sem veneno está relacionada 

à sua saúde e à da família, mas não representa um posicionamento político ou uma opção de 

desenvolvimento rural sustentável. Trata-se de uma escolha relacionada ao bem viver e a uma 

opção de comercialização, que por sua vez tem se mostrado vantajoso apenas na 

comercialização para os programas governamentais (PNAE e PAA). Já a opção de 

comercialização agroecológica em uma banca específica e padronizada como na Feira 

Agroecológica de Pão de Açúcar tem se mostrado economicamente pouco interessante a esses 

agricultores. 

A família se divide entre a moradia na cidade de Pão de Açúcar, onde as crianças 

estudam, e o lugar de trabalho na unidade de produção. Nos fins de semana a família toda vai 

para a propriedade trabalhar na roça e preparar a colheita para comercialização na feira livre 

de Pão de Açúcar dia de segunda-feira. Essa é a principal fonte de renda da família, assim 

como a comercialização para o PNAE via associação. Além da agricultura, a família obtém 

renda com a pesca. A esposa de Juarez é filha de pescador e tem assim como ele possui 

registro como pescador artesanal o que lhes dá direito ao seguro defeso, contribuindo assim 

com a geração de renda e garantindo a reprodução familiar. 

Robério (47 anos) é outro agricultor que se divide entre a moradia na cidade e o 

trabalho na agricultura. Quando criança vivia na cidade de Pão de Açúcar com sua mãe e dois 

irmãos maternos, seu pai vivia no Povoado de Traíras com sua segunda família. Com 14 anos 

Robério foi morar com seu pai no interior para ajudar na roça. Lá trabalhou por 5 anos 

plantando arroz, fazendo carvão, e plantando roça de inverno (feijão de corda, milho e 

macaxeira) para autoconsumo. Mais tarde, com a chegada da irrigação (1981) começaram a 

plantar tomate, pimentão e melancia para comercialização. Seu pai foi o pioneiro no cultivo 

de melancia na região indo buscar sementes e informações sobre a cultura em Belém do 

Cabrobó/BA o que o tornou uma referência no cultivo. 

Depois de casado, parou de trabalhar com o pai e foi plantar melancia como meeiro. 

Com a venda da melancia comprou duas casas na cidade e uma propriedade no Povoado 
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Boqueirão do Rio onde trabalha até hoje. A propriedade possui 50 tarefas e lá se dedicou ao 

plantio de melancia, sua principal cultura para comercialização vendida na Feira Livre de Pão 

de Açúcar onde possui uma banca à aproximadamente 27 anos. A banca é de responsabilidade 

de sua esposa onde além de produtos da roça revende outros para diversificar a banca e 

ampliar a renda. O agricultor recebeu o kit PAIS e se associou na APAOrgânico em 2007 

quando deixou de usar agrotóxicos. Desde 2013,quando recebeu o certificado de produtor 

orgânico pelo MAPA, passou a comercializar também na Feira Agroecológica de Pão de 

Açúcar, além de entregar os produtos para a associação e vender na banca da Feira Livre de 

Pão de Açúcar. 

A esposa é natural do centro de Pão de Açúcar e desde que se casaram moram na 

cidade. Robério se desloca todo o dia para a roça de barco que fica distante aproximadamente 

15 km da cidade, retornando à noite. Sua esposa trabalha no comércio de roupas. Iniciou 

vendendo na feira e hoje tem uma loja na cidade. O casal tem oito filhos e todos moram na 

cidade, ajudam na loja e na comercialização na feira mas dificilmente vão para a roça.  

Essa família se configura como pluriativa, tendo a atividade não agrícola, que neste 

caso trata-se de um comércio de roupas na cidade, determinado ao longo da trajetória familiar 

as escolhas e definido o modo de vida e as estratégias de reprodução da família. Apesar da 

importância da atividade agrícola, e do discurso da vontade de permanecer no rural, na 

prática, o que observamos é que esse sonho pertence à Robério, mas não representa uma 

escolha para os demais integrantes da família que se evidencia na dificuldade de mão de obra 

para o manejo do agroecossistema, para a prática da agricultura ecológica e para a 

comercialização na Feira Agroecológica. Nesse caso, ao menos no momento atual, a atividade 

não agrícola tem representado a prioridade da família, uma escolha consciente que tem 

influenciado os filhos a optarem por atividades na cidade e não no rural, o que a nível 

geracional representa uma tendência à descampesinização, o que irá depender das 

oportunidades de inserção profissional dos jovens e da estratégia adotada para a sucessão da 

propriedade rural. 

O Povoado Mata da Onça fica localizado acima do Boqueirão do Rio e da Ilha do 

Ferro, é um povoado pequeno encravado em uma região de montanhas. Suas origens remetem 

a mais de quatro gerações. Tem entre 25 e 30 casas, agrupadas em forma de vila, dispondo de 

pouca terra para uso. Carece de infraestrutura pública, como água encanada, saneamento, 

escola, saúde tendo apenas disponibilidade de energia elétrica. Mata da Onça tem uma história 

e configuração comunitária bastante peculiar. Se configura como um povoado de pescadores, 

na sua grande maioria descendentes de uma matriz cultural negra quilombola, apesar de não 
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se autodeclararem como tal. Sua principal atividade é a pesca e a agricultura historicamente 

realizada em pequenos terrenos na comunidade ou fora dela como meeiro. 

Segundo Dona Creuza, mãe de Carlos (39 anos) e Cleide (43 anos) e tia de 

Wanderleia (45 anos), agricultores sócios da APAorgânico e beneficiários da Tecnologia 

social PAIS, a origem do povoado de Mata da Onça é uma família só, “E quem viu Maria, viu 

Leonor”. 

Com o crescimento da comunidade, as terras ficaram escassas. Um grupo de dez 

famílias de camponeses e pescadores do povoado, tendo dificuldades de produzir alimentos e 

de garantir sua reprodução social em exíguo tamanho de terra, optaram pela organização 

coletiva para a conquista de novas terras como forma de permanecer no lugar de seus 

antepassados, dando origem ao Assentamento Mata da Onça, fundado em 1997 com uma área 

de 410 tarefas adquiridas pelo crédito fundiário. 

Após a formalização da Associação Comunitária de Mata da Onça para a constituição 

do assentamento, outros projetos coletivos foram conquistados, como o projeto de 

piscicultura, o projeto Canoa de Tolda, projeto de energia eólica com cataventos e o projeto 

de água encanada. Através deles, a associação construiu uma sede com equipamentos para 

trabalhar com mel e pescado que hoje encontra-se em ruínas. As experiências não foram bem 

sucedidas, restando dívidas e dificuldades de acesso a novos programas, projetos e 

financiamentos. 

As terras do assentamento são coletivas; cada família dispõe de um pequeno terreno 

para construir a casa de moradia, sendo o restante da área de uso coletivo. Sem a definição das 

áreas de cultivo, a produção se restringe a pequenas áreas e quintais, produção destinada à 

alimentação das famílias. Mesmo estando ao lado do rio São Francisco, o povoado não tem 

água encanada, não tem saneamento, as casas não têm banheiro e pia na cozinha e tampouco 

sistema de irrigação. Dos quatro sócios da APAOrgânico que moram no povoado Mata da 

Onça, apenas um dispõe de motor para irrigação, que é utilizado para encher uma caixa de 

água usada para irrigar um pequeno pomar, além de uso geral da comunidade. 

Diante desse contexto, o rio se transforma no grande provedor da comunidade, sendo o 

local utilizado para lavar roupas, louças, tomar banho, retirar água para beber. É do rio que sai 

o peixe para a alimentação e geração de renda; é o rio o veículo de transporte. Dessa forma, o 

ambiente ribeirinho torna-se o lugar de convívio entre os integrantes da comunidade, o lugar 

do trabalho e do lazer. 

No começo do projeto PAIS, enquanto o sistema de irrigação estava funcionando e o 

coletivo estava animado, os agricultores fizeram algumas entregas à APAorgânico. Mas logo 
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parou quando se depararam com as dificuldades: conflitos internos, distância e acesso 

precário para escoamento da produção, falta de recurso para investimento, pouca terra e 

problemas com irrigação. 

Atualmente o povoado vive da pescaria, mesmo escassa, de serviços de diária na 

agricultura, do artesanato de “boa noite” realizado pelas mulheres e do artesanato em 

madeirada caatinga realizado pelos homens. Outras atividades e fontes de renda fazem parte 

do conjunto de mecanismos utilizados para a reprodução social da comunidade como: o 

transporte fluvial de passageiros e carga, a aposentadoria, os benefícios do governo federal 

através dos programas de distribuição de renda como o Bolsa Família e o seguro defeso 

acessado pelos agricultores artesanais. Como podemos perceber na trajetória coletiva do 

Povoado de Mata da Onça, em função das características do lugar onde vivem, esse grupo 

resiste e mantém seu estilo de vida e suas práticas tradicionais apesar das dificuldades 

enfrentadas. Continuam tendo a atividade de pesca como principal meio de sobrevivência do 

povoado. Por diversos motivos estruturais, mas sobretudo culturais e políticos, a comunidade 

tem se dedicado muito pouco à produção agrícola apesar da ampliação das terras pelo crédito 

fundiário. Essa atitude revela uma condição mas também uma postura assistencialista que fica 

evidente na reduzida participação nos projetos após o recebimento dos benefícios e a elevada 

importância da renda dos programas sociais do governo federal para a reprodução social. 

Como já destacado, são diferentes perspectivas e condutas étnicas e culturais que delineiam os 

interesses dos agricultores em participar da associação, seja como oportunidade de 

comercialização, seja como possibilidade de benefício assistencialista, seja como forma de 

pertencimento a um grupo. Esses são diferentes mecanismos utilizados e configuram a 

condição de escolha e de agente, que determina e garante a reprodução social, sendo o 

propósito pelo qual ainda se vinculam  . Por outro lado, esses agricultores, ao não 

contribuírem com produção, deixam de ser interessantes para a APAOrgânico, que tem 

interesse em cumprir seus contratos de comercialização com o governo, de modo que estes 

agricultores estão sendo solicitados a se desligarem da associação, restando os agricultores 

com perfil mais empreendedor. Isso demonstra os diferentes “graus de campesinidade” 

presente no universo da associação e que são fatores de dissonância no coletivo, uma vez que 

os interesses e perspectivas são diferentes. 

O Povoado Mata Comprida é o mais distante da “Região de Cima”; fica próximo da 

divisa entre os municípios de Pão de Açúcar e Piranhas. De difícil acesso por terra, o 

transporte fluvial é o mais utilizado, podendo levar até duas horas e meia de Pão de Açúcar. 

Localizado na margem do rio São Francisco, possui uma área plana, um pequeno platô, 
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cercado por uma cadeia de morros. A área é dividida em cinco terrenos, estreitas “fatias” de 

terra partindo do rio São Francisco em direção à serra, de modo que cada propriedade possui 

uma parte desse platô, onde concentra a produção irrigada, sendo a parte alta utilizada para 

criação animal na caatinga e roças de inverno. Na ocasião do Projeto Pimentão Orgânico na 

Ilha do Ferro, duas propriedade da Mata Comprida participaram, sendo atualmente sócios da 

APAOrgânico. 

A família de Dona Lucinha é uma dessas famílias que possui um histórico de atuação 

em projetos de agricultura ecológica. É uma família extensa que desenvolve diferentes 

atividades para garantir sua reprodução sócioeconômica. Na propriedade, além de Lucinha e 

seu esposo Giovani (63 anos),vive a família de sua filha Elisangela (22 anos) e seu esposo 

Dadá (39 anos), que são agricultores e sócios da APAOrgânico, e seu filho Edinho e esposa. 

Este último é carpinteiro, construtor de barcos e pescador, ajudando a família na 

comercialização na Feira Agroecológica de Pão de Açúcar. Tamara, a única filha da união 

entre Lucinha e Giovani, vive em Pão de Açúcar e coopera de forma esporádica com a 

comercialização na Feira Agroecológica de Pão de Açúcar. Sua filha mais velha, Inês, 

também é sócia da APAorgânico e produz em parceria com a mãe apesar de viver na cidade 

de Pão de Açúcar onde tem uma quitanda de frutas. O depoimento da trajetória da família foi 

coletado a partir da história de vida de Giovani e Dadá, de modo que a história de Lucinha é 

contada a partir de seu casamento com Giovani no ano de 1993. 

Giovani é natural de São Bento do Una/PE, trabalhou no plantio convencional (com 

grande quantidade de fertilizantes e agrotóxicos) de tomate, principal produto comercial do 

município destinado ao abastecimento de uma indústria de alimento do município. Em 1991, 

Giovani veio para Sergipe em busca de oportunidade, quando trabalhou em uma fazenda de 

gado por dois anos. Em 1993, passa a viver com Lucinha na propriedade em Mata Comprida. 

Nos primeiros anos, trabalhava como diarista no plantio de melancia convencional na região 

além da produção de culturas de subsistência para a família. Suas vivências com o uso de 

agrotóxicos em São Bento do Um/PE e no plantio de melancia em Pão de Açúcar resultaram 

em sua intoxicação e em problemas de saúde. 

No ano de 2000, com a participação no projeto Pimentão Orgânico da Ilha do Ferro, a 

família se conscientizou do problema do uso de agrotóxicos. Com essa oportunidade, 

passaram a trabalhar sem veneno e desde então a propriedade passou a produzir de forma 

ecológica. Giovani adquiriu grande conhecimento sobre as práticas e as tecnologias de 

produção ecológica readaptando as tecnologias ao ecossistema da caatinga e à realidade da 

família. Sua principal atividade é a pecuária, na qual se dedica à criação de ovinos. Planta 
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milho para a alimentação dos animais utilizando sementes híbridas do governo, mas também 

sementes suas de variedade selecionada há mais de 12 anos, o que lhe garante autonomia e 

soberania na produção. É o responsável na família pelo preparo dos biofertilizantes e das 

caldas para o uso na agricultura ecológica. Quando inicia o projeto PAIS, a família é 

contemplada com um kit pela sua experiência em produção orgânica e desde então se 

associaram a APAorgânico. 

Giovani produz em parceria e orienta Dadá e Elisangela, que são jovens e não têm 

experiência em agricultura ecológica. Dadá conheceu Elisangela trabalhando no comércio, 

transportando laranja para a Feira Livre de Pão de Açúcar. Natural de Itabaiana/SE, Dadá 

viveu e trabalhou na agricultura com os pais, produzindo para subsistência nas terras da 

família e como diarista na produção de batata-doce, principal produto da região além de 

coentro e alface, produzidos de forma convencional com fertilizantes químicos e agrotóxicos. 

Quando o pai morreu em 1992, passou a trabalhar como comerciante de frutas e verduras para 

as feiras da região. Em 2008, casou-se com Elisangela e foram morar em Itabaiana e no início 

de 2013 se mudaram para Mata Comprida para trabalhar com agricultura ecológica 

estimulados pela experiência da APAOrgânico. Neste momento, Elisangela se associa e passa 

a comercializar junto com sua mãe na associação e na Feira Agroecológica de Pão de Açúcar 

sendo o excedente entregue para sua irmã comercializar na sua banca na Feira Livre e em sua 

Quitanda em Pão de Açúcar. 

No caso específico do casal Dadá e Elisangela, a opção pela produção agroecológica 

se dá concomitantemente pela oportunidade de comercialização e de fixação no rural como 

lugar e meio de vida. Nesse espaço de autonomia relativa, o sujeito social tem a possibilidade 

de exercer o livre arbítrio com relação ao trabalho, e assim emergem as habilidades que se 

manifestam como uma nova atividade. O artesanato ganha assim status de atividade não 

agrícola e representa uma das formas de pluriatividade desenvolvida pela agricultura familiar 

camponesa como um mecanismo de ampliação da renda e uma estratégia de reprodução 

social. Dadá tem por gosto e habilidade para confecção artesanal de gaiolas, atividade 

econômica complementar à atividade agrícola que, juntamente com o recurso proveniente do 

Bolsa Família, possibilita a manutenção e a reprodução familiar. 

Importante destacar também como estratégia da família extensiva a participação de 

Inês no sistema produtivo, mesmo que essa tenha suas atividades principais na cidade onde 

vive e trabalha. A atividade agrícola é realizada em parceria com a família e, assim, garante 

mais uma cota de comercialização na associação. 
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Saindo do eixo do rio São Francisco, vamos para o Assentamento Bom Conselho, que 

fica nas proximidades da sede do município, onde encontramos o lote do agricultor e 

sindicalista Mazinho (37 anos). Mazinho trabalha no Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

(STR) de Pão de Açúcar desde os dezoito anos. Seus pais não trabalharam na agricultura, o 

contato com a terra se deu por parte de sua avó, que trabalhava como “meeira” plantando 

arroz e culturas de subsistência. Através do trabalho no sindicato, conheceu a realidade da 

agricultura familiar e passou a se interessar pela atividade agrícola. Surge então a 

oportunidade de integrar um projeto de assentamento no ano de 2008,quando foi realizado o 

remanejo de beneficiários sem perfil ou interesse no projeto coletivo. Neste momento, 

Mazinho passou a integrar o Assentamento Bom Conselho, adquirido um lote de 15 hectares 

pelo crédito fundiário. 

No mesmo ano, Mazinho, mesmo sem ter produção, foi convidado para acompanhar e 

contribuir com seu conhecimento sobre organização coletiva de agricultores o processo de 

formação da APAOrgânico, integrando-se como sócio. No ano de 2012, iniciou suas 

primeiras experiências como agricultor e então foi contemplado pelo projeto PAIS. 

Mazinho tem pouco tempo para o trabalho na roça, se dedica à produção após o 

expediente no STR e nos fins de semana. Sua esposa não tem experiência com produção e se 

ocupa com os cuidados da casa e dos filhos. Dessa forma produz pouco, mas lentamente tem 

organizado a propriedade visando à geração de renda. Atualmente possui uma roça de palma 

conduzida em parceria com seu vizinho, dedica- se à produção de tomate orgânico para a 

associação, produz alimentos diversos e cria galinhas para consumo da família. 

Mazinho representa um dos “novos” tipos de camponês brasileiro, que se consolida no 

processo de recampesinização ao utilizar os mecanismos e políticas públicas de acesso à terra. 

A partir do conhecimento e da vivência adquiridos no STR, visualizou na conquista da terra a 

possibilidade de um lugar para sua família viver e trabalhar. Na associação, ele tem uma 

importante função de articulação com o sindicato a fim de criar redes de apoio e um ambiente 

institucional comum em prol da agricultura familiar e da agroecologia 

Além dos agricultores vinculados à APAorgânico, participaram da coleta de dados, 

com depoimentos e entrevistas os informantes: Vana e Abelardo, Xucuru e Ninho sobre a 

Ilha do Ferro e o projeto Pimentão Orgânico; os irmãos José e Coronel, moradores da Mata 

Comprida e participantes do projeto Pimentão Orgânico, Biluca, do Povoado Boqueirão do 

Rio sobre a posse das terras e a estrutura agrária da região, além de Gilberto, Clóvis e 

Renato, moradores da Mata da Onça, com quem tive uma conversa sobre a origem do 

povoado. 
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Esse conjunto de depoimentos e entrevistas será utilizado para tecer relações, 

desconstruir, salientar e divergir posições entre os entrevistados e com os dados secundários 

de pesquisa histórica, enriquecendo com mais vozes, com mais brilho e cores este processo 

diverso, distinto, dialético e relacional que envolve o espaço de viver e trabalhar da 

agricultura familiar camponesa no sertão de Alagoas. 

A variação de modos de viver e interagir no tempo/espaço reflete-se em diversos 

níveis de inserção na associação, expressão não apenas da capacidade de atender às suas 

demandas, mas, mais que tudo, da visão de mundo dos atores sociais, suas necessidades, suas 

escolhas e desejos em se inserir ou não nos mercados de troca, em modificar seu modo de 

vida, manifestação de diferentes “graus de campesinidade”. Essa diversidade de formas de 

viver e trabalhar ficará ainda mais clara com os depoimentos presentes nos subcapítulos 2.4.2 

e 2.4 3, nos quais busco reconstituir a partir das falas dos entrevistados os principais 

processos históricos vivenciados pelos interlocutores, os quais são determinantes para 

compreender os elementos que impulsionam a experiência associativa de produção e 

comercialização agroecológica materializada na APAOrgânico. Posteriormente, o capítulo 3 

tratará da reflexão sobre temas específicos que dizem respeito à formação da associação, aos 

mecanismos e estratégias de reprodução social e as práticas tradicionais de manejo e interação 

com o agroecossistema da caatinga. 

Para tanto, sigo uma linha histórica com base nas trajetórias de vida de modo a 

reconstruir períodos socioprodutivos distintos que evidenciam práticas e formas de relações 

sociais e ambientais, as quais passam por eventos específicos, provocando mudanças abruptas 

no sistema de produção e exigindo flexibilidade e adaptações nos modos de viver e trabalhar 

dos camponeses de Pão de Açúcar. Tais mudanças determinarão escolhas e estratégias dessas 

famílias para continuar se reproduzindo enquanto camponeses diante das transformações 

impostas pela ampliação do capital em um contexto de globalização pautado pelo 

desenvolvimento econômico e tecnológico. 

2.4.2. A vida ribeirinha antes da hidrelétrica de Xingó: o período da 

abundância 

Neste tópico será abordado o período que antecede a construção da Hidrelétrica de 

Xingó, sem uma data específica que configure o início deste período. Sua demarcação está 

relacionada à capacidade de recordar o tempo passado, de evocar a memória ao relatar fatos e 

lembranças dos tempos vividos pelo próprio interlocutor, ou de experiências vividas pelos 

seus pais e avós até o momento da construção da hidrelétrica de Xingó. Esse período é 
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relatado como o período da abundância, da fartura de alimentos, de grande produção agrícola 

e de pescado, o que corresponde ao período das chuvas. De acordo com as trajetórias de vida 

dos agricultores pesquisados, foi possível identificar durante o processo histórico que 

antecede o represamento do rio São Francisco, a ocorrência de três eventos que irão 

determinar mudanças profundas no modo de vida dos agricultores ribeirinhos: o fim do ciclo 

de cultivo do algodão provocado pela proliferação do bicudo do algodoeiro38; o surgimento da 

irrigação e a entrada do pacote tecnológico da revolução verde com uso de fertilizantes, 

agrotóxicos e sementes híbridas, em especial os impactos do cultivo convencional de 

melancia, e por fim a diminuição da vazão das águas do rio São Francisco em decorrência da 

construção das barragens, o que resultou no fim da agricultura de vazante determinando o fim 

do cultivo de arroz em Pão de Açúcar e na região e a diminuição da pesca no São Francisco. 

Esses três acontecimentos não ocorrem isoladamente, sobrepondo-se ao longo do processo 

histórico, e determinarão as formas sociais de organização, as escolhas e as estratégias 

familiares para contornar as adversidades e garantir a reprodução social. 

Inicialmente destaco que a vida das famílias ribeirinhas se divide entre as atividades 

na água, com a pesca ou com o transporte de mercadorias e pessoas, e em terra, com a 

agricultura, de modo que uma complementa a outra e juntas fazem parte do modo de vida 

desses povoados. Em muitos períodos, esses agricultores são também pescadores, ou são 

pescadores que em certos momentos são agricultores compondo uma dupla identidade: como 

agricultor familiar e como pescador. Ou, nas palavras de Therezinha de Jesus Pinto Fraxe 

(2011) uma identidade híbrida, a identidade de “homem anfíbio.”39. Essa acepção é 

importante, pois irá definir a forma como os interlocutores estabelecem suas estratégias de 

reprodução social. 

A agricultura ribeirinha dos agricultores familiares e pescadores sempre esteve 

vinculada à sua necessidade de garantir o sustento da família, e por isso eles desenvolveram 

sistemas de cultivo complexos e em sintonia com a dinâmica dos recursos naturais, neste caso 

o ciclo das chuvas e o movimento de cheias e vazantes do rio São Francisco. Assim, o 

agricultor beradeiro40 vivia da pecuária, da pesca no São Francisco e da agricultura de 

subsistência realizada nas terras úmidas próximas ao rio. Durante o período da cheia, ele 

                                                
38

 O bicudo do algodoeiro (Anthonomus grandis) é um besouro da família dos curculionídeos originário da América Central. É tido como a 

principal praga do algodoeiro. Foi introduzida no Brasil em 1983 causando grandes prejuízos as plantações de algodão de todo o Nordeste. 

Disponível em: <www.embrapa.br/documents/1355163/2023605/doc216.pdf/f630135b-0949-474a-a96d-a49b347cc5fc>. Acesso em: 07 de 

mai. de 2015. 
39

 A esse respeito: Livro Homens anfíbios: etnografia de um campesinato das águas. de Therezinha de Jesus Pinto Fraxe (2011). 
40

 Agricultor beradeiro é um termo utilizado na região para se referir ao agricultor da beira do rio, sendo sinônimo de agricultor ribeirinho e 

agricultor vazanteiro (que realiza agricultura de vazante) o qual por sua vez esta relacionado ao conceito de “homem anfíbio”, utilizado por 

Praxe (2011) para descrever a característica híbrida desse ser social que vive e se reproduz na terra e na água, como agricultor e como 

pescador. 

http://www.embrapa.br/documents/1355163/2023605/doc216.pdf/f630135b-0949-474a-a96d-a49b347cc5fc
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controlava o nível da água das lagoas para o cultivo de arroz nas terras inundáveis e de 

culturas de subsistência na borda das lagoas; durante o período das chuvas, nas “terras de 

sertão”, cultivava o algodão consorciado com milho, feijão de arranca e palma forrageira 

atrelando cultura comercial e cultura de subsistência. No período da seca, deixava a 

agricultura e se dedicava ao cuidado com os animais, ofertando-lhes palma e forragem que 

produzira no período do inverno, além de espécies nativas da caatinga com potencial 

forrageiro, como o mandacaru nos períodos de extrema escassez. Os animais eram criados 

soltos, deslocando-se por grandes percursos em busca de alimento. Apresento abaixo alguns 

relatos sobre esse tempo de abundância, da criação de gado solto na caatinga: 

Hoje praticamente esses terrenos estão todos cercados, naquele tempo não tinha uma 
cerca, você andava por aí tudinho e você não encontrava uma cerca. Aí você criava 

na minha, eu criava na sua, por aí, tudo solto. Chamava de “gado da caatinga”. 

Naquele tempo, ferrava, cada um marcava o seu com o ferro com a letra do nome. 

Colocava na brasa. (Ninho, 53 anos, Povoado Ilha do Ferro) 

Na nossa região, dificilmente você via uma roça. Aqui pra dentro era só caatinga, 

não tinha nem roça, nem cerca, o povo criava tudo solto no mato. [...] tinha ovelha e 

bode que tremia aqui. Na tardinha, os donos vinham buscar nessas serra aí. Tangia 

pra cá pra botar no chiqueiro. Depois apareceu essa história de cercar as terras, aí 

acabou tudo. Isso foi em 1970, por aí. [...] A primeira pessoa que chegou por aqui 

foi um doutor de Maceió que comprou um terreno lá em cima que desce até o rio, 

daí começou a fazer roça, plantou palma, aí os bicho daqui iam pra lá, viviam solto 

no campo, né. Aí começou esse problema, os empregados matavam a criação que 
entrava lá no terreno. E por aí começou. Daqui a pouco se acabou tudo, só cria hoje 

quem tem uma rocinha pra criar preso. (Abelardo, Povoado Ilha do Ferro) 

Esse modo tradicional de criação de animais soltos41 em uma área comum, seja ela 

coletiva ou composta por terrenos de posse particular, representa uma visão compartilhada 

dos recursos naturais que se configura como uma prática de reciprocidade entre os 

camponeses relacionada ao uso e manejo dos bens de natureza coletiva (SABOURIN, 2011). 

Neste caso, apesar de cada agricultor ter seu pedaço de terra e seu próprio gado, os animais 

criados soltos se misturam e se alimentam para além dos espaços da propriedade e dessa 

forma têm acesso às forragens e à água manejada de forma coletiva para o benefício de todos. 

Essa prática demonstra uma forma eficiente e ecológica de manejo da pastagem, pois impede 

que se realize uma alta pressão de pastejo em uma área limitada, o que pode provocar a 

degradação da pastagem. Os animais soltos selecionam a pastagem e vão em busca de 

alimentos de maior qualidade e palatabilidade, permitindo o rebrote da caatinga. 

                                                
41

A criação de animais soltos é uma prática coletiva de ocupação e uso comum dos recursos naturais ditadas por “tradição e costumes” que 

visam a busca de autonomia produtiva e a reprodução social do coletivo. Sabourin (2008) apresenta diversos exemplos de sistemas de 

manejo dos recursos naturais ou coletivos no Brasil, dentre eles o uso compartilhado de “terras (de projetos de reforma agrária e de fundos de 

pasto), floresta (reservas extrativistas), pastagens (ex. faxinais do Paraná, Campos Gerais de Minas, Fundos de Pasto no Nordeste), água 

(barragens e açudes comunitários ou em regime de cooperação, tanques, perímetros irrigados, etc.), biodiversidade (banco de sementes, 

catadoras de babaçu)”(SABOURIN, 2008, p.61). Essas práticas representam o caráter multifuncional da agricultura familiar camponesa que 

ao realizar seu modo de vida, desempenha funções sociais e ambientais de interesse público associadas à produção agrícola e a  sua 

reprodução social. 
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Segundo os informantes da Ilha do Ferro, as primeiras cercas para dividir as 

propriedades iniciaram na década de 1970. Antes disso, as cercas serviam para proteger as 

áreas agrícolas, e não para cercar o gado. Os animais eram manejados soltos no período de 

seca, para buscar forragem em locais mais distantes. No período das chuvas, realizavam o. 

cultivo de milho, algodão, palma e feijão de arranca nas terras do sequeiro ou de sertão. Com 

o passar do tempo, a agricultura foi ampliada e houve então a necessidade de cercamento do 

gado. Abaixo, o relato sobre o manejo do agroecossistema das terras de sertão, prática 

tradicional desenvolvida pelos camponeses composta por um sistema produtivo consorciado 

que visa otimizar o uso dos recursos naturais (terra e água) de forma sustentável. 

Na parte alta, nas lavouras de seco e só na época do inverno você plantava milho, 
palma e algodão. Você tirava o milho e ficava a palma e o algodão. Aí você 

chegava, dava uma limpa no algodão, ainda no final do inverno as terras ainda eram 

um pouco molhadas, ainda dava que chamavam aqui os tambor de setembro. 

Tambor de setembro é quando dava uma chuvada no meio de setembro, e aí o 

algodão botava uma boa safra ainda. Papai mesmo plantou muito algodão, a gente 

mesmo apanhou muito algodão, quando rapazinho, na base de 12 anos. (Ninho, 53 

anos, Povoado Ilha do Ferro) 

Esse sistema produtivo está apoiado no conhecimento tradicional sobre os ciclos das 

chuvas, voltando-se para a o autoconsumo da propriedade - tanto para a alimentação dos 

animais como da família -, assim como para o mercado com o cultivo de algodão para geração 

de renda, garantindo assim a reprodução social da família evidenciando a estratégia 

camponesa na base do sistema produtivo. 

Esse período é destacado pelos interlocutores como o tempo da abundância, do rio 

cheio, “vivo e saudável”, com muito peixe, o que proporcionava a segurança alimentar e 

também econômica aos povoados ribeirinhos. Período de fartura, como relatam os 

agricultores, mas com pouco dinheiro, pois os mercados eram escassos, período de maior 

isolamento pois os deslocamentos eram mais difíceis pela falta e precariedade das estradas, 

período do comércio forte, das fábricas de algodão, de arroz e de milho para fubá. 

Na época que mãe e pai trabalhavam lá em baixo, na ilha de baixo. Era o tempo que 
chovia, tinha o camarão, o pitu, tinha peixe, tinha muito peixe, peixe você via assim, 

muito peixe. Hoje não vê mais nada. (Carlinhos, 36 anos, Povoado Limoeiro) 

Tinha muita fartura, muita fartura de peixe, de arroz, de feijão, de milho. Nós 

sempre tinha a casa cheia. Só que era aquela coisa... pra vender, o valor era pouco. 

(Dona Zezé, 61 anos, Povoado Limoeiro) 

Período de fartura de alimento, de invernos chuvosos, período em que o rio São 

Francisco extravasava vida em abundância através do transborde de suas águas que formavam 

lagoas, ambientes naturais de reprodução e de represamento de pescado, do depósito de 

sedimentos orgânicos que proporciona a fertilização das terras e ofertava grandes safras de 

arroz. Este período é relatado pelos agricultores como um tempo em que as famílias viviam 
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unidas pelo trabalho coletivo nas lagoas de arroz, tempo que realizavam o batalhão para o 

plantio e a colheita do arroz, envolvendo práticas de ajuda mútua, reciprocidade e 

sociabilidade. Momento de trabalho e de festividade, de alegria e de abundância. 

Esse fenômeno de cheias e vazantes, natural do Rio São Francisco, proporcionou o 

dinamismo da economia do município de Pão de Açúcar não só pelo cultivo do arroz e do 

pescado, mas também pelo fluxo constante de embarcações, como as Canoas de Tolda42 que 

transportavam alimentos e produtos desde a foz do Rio São Francisco até o município de 

Piranhas. Além disso, o cultivo e beneficiamento de algodão foram outros produtos que, junto 

com o arroz e o peixe, impulsionaram a economia do município por décadas influenciando no 

modo de vida dos moradores dos povoados ribeirinhos. 

Este sistema socioeconômico de exploração dos recursos naturais desenvolvido pelos 

camponeses do sertão resguarda mecanismos socioambientais ancorados em princípios 

agroecológicos que buscam equacionar, com base no conhecimento tradicional, formas 

sustentáveis de exploração e manutenção dos bens públicos de interesse coletivo, como a 

natureza, e de relações sociais solidárias, como as práticas de reciprocidade e ajuda mútua 

(SABOURIN, 2011). 

Esse esquema genérico tem suas nuanças e particularidades no tempo e no espaço, e 

de modo geral se mantêm até meados da década de 70 quando inicia uma série de mudanças 

de natureza ambiental provocadas pela interferência humana no ecossistema. Tais mudanças 

iriam alterar de forma progressiva as práticas e modos de vida dos agricultores, distanciando 

cada vez mais a agricultura da ecologia e da sociabilidade. O primeiro incidente da mudança 

foi a proliferação do bicudo do algodoeiro, praga que dizimou as plantações em todo o sertão 

nordestino. A incidência desta praga, atrelada à questões políticas e econômicas, pôs fim ao 

ciclo do algodão como podemos observar no relato do agricultor Hercílio: 

Faz muitos anos que a gente plantava algodão aí no tabuleiro, né. Na roça, limpava 

direto, catava  no verão, era cheio de algodão, né. Aí acabou, agora ninguém planta. 

É porque tinha o bicudo que chupava o algodão. Caia todinha quando botava as 

florzinhas o bicho roía. Aí caía a flor. Aí dava mais nada. (Hercílio, 48 anos, 

Boqueirão do Rio) 

O sistema produtivo utilizado até meados da década de 1970 estava pautado em uma 

relação de exploração homem/natureza em equilíbrio dinâmico, no qual o ecossistema 

apresentava ampla capacidade de resiliência. Com o avanço da agricultura, inicialmente com 

                                                
42

 A Canoa de Tolda é um tipo específico de canoa a vela muito utilizado para transporte de mercadoria no rio São Francisco. Variavam de 

tamanho entre 30 a 60 metros de comprimento com capacidade de levar até 1.200 sacos de feijão de 60kg. Faziam o percurso entr e o 

município de Propriá – próximo a foz do rio – até o município de Piranhas onde conectava com a estação de trem que transportava até 

Petrolândia, Delmiro Gouveia. Segundo os informantes, as Canoas de Tolda ainda funcionaram até a década de 80 trazendo e levando 

mercadoria no rio quando construíram as estradas e o transporte fluvial perdeu importância. “Lá [em Piranhas] eles compravam também o 

surubim, amarravam a boca do surubim, a pilombeta e desciam também pra entrega em Propriá. Era assim, faziam aquele zigue-zague. 

Traziam uma alimentação e voltavam com outra” (Dados de campo, Vavan, artesão, Ilha do Ferro, 2014). 
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a ampliação das áreas com algodão, o equilíbrio natural foi alterado, o que resultou na 

proliferação da praga do bicudo. 

Esses sistemas de cultivo estabelecidos pela estreita relação entre a dinâmica da vida 

cotidiana e os ciclos da natureza passaram a ser interrompidos e artificializados com o 

advento da irrigação mecanizada. Atrelada à ideia de progresso, a irrigação utilizada 

inicialmente para o cultivo de melancia, tomate e pimentão, trouxe consigo a agricultura 

química, com as sementes híbridas, fertilizantes solúveis e os agrotóxicos transformando a 

agricultura da região, principalmente na “Região de Cima”, que passou a ser reconhecida 

como a região produtora de melancia em Pão de Açúcar. 

Segundo os informantes, no ano de 1981 já havia irrigação na “Região de Cima”, mas 

eram poucas as pessoas que a utilizavam. Neste tempo, além de arroz nas lagoas, milho e 

feijão de corda nas bordas da lagoa, o agricultor Robério relata que sua família tinha por 

costume o plantio de tomate e pimentão durante o inverno, mas não tinha experiência com 

irrigação. 

Quando começou a irrigação lá, nós só sabia plantar tomate, pimentão. Nós não 

sabia plantar melancia, essas coisas não. Nem plantar feijão de corda no verão que 

nós não sabia se prestava. (Robério, 47 anos, Boqueirão do Rio) 

A incorporação da irrigação nos sistemas produtivos através da mecanização com o 

uso de motores passa a ser o novo incidente de mudança. Inicia-se assim um novo ciclo 

agrícola na região com o desenvolvimento de novos sistemas de produção e novos cultivos, 

menos dependentes das dinâmicas naturais relacionadas ao movimento do rio e de fatores 

meteorológicos e mais dependentes de tecnologia e insumos externos. A irrigação 

motomecanizada, ao possibilitar a produção o ano inteiro, desvincula a agricultura dos ciclos 

naturais, intensificando a produção que vem atrelada a um conjunto de medidas e 

procedimentos técnicos ligados à lógica empresarial, onde a produção agrícola se vincula com 

o capital econômico responsável pela disseminação do pacote tecnológico. Neste sentido, 

juntamente com a irrigação, inicia um processo de artificializarão da produção. 

O cultivo de melancia convencional se destaca neste momento, chegando como 

novidade e trazendo consigo a visão da “agricultura moderna”. Robério enfatiza o pioneirismo 

do seu pai que visualiza a oportunidade de ganho econômico com o cultivo de melancia, 

sendo o responsável pela introdução da cultura na região: 

[...] pai ouviu falar em plantar melancia, que melancia dava dinheiro. Ai pai foi no 

Belém de Cabrobó atrás de um cara. Chegou lá o cara dizendo que era bom. [...] 

Quem começou aqui fomos nós, a melancia, o povo só conhece nós da melancia por 

aqui. Ninguém conhece outro não. Só quem plantou foi nós mesmo. Nós tirava 

melancia, quando nós aprendemos, nós tirava melancia. Era melancia demais. 
(Robério, 47 anos, Boqueirão do Rio) 
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O cultivo da melancia abriu novas fronteiras econômicas como uma cultura de 

mercado para abastecer as feiras da região se configurando em uma oportunidade de ganhos 

econômicos e conquistas materiais. Passou a ser uma atividade de extrema importância, 

envolvendo grande parte dos agricultores da “Região de Cima”, seja produzindo à “meia”, 

seja como proprietário ou como diarista. A melancia foi responsável pelo acúmulo de capital 

que propiciou a muitos meeiros, agricultores sem terra, a adquirirem suas próprias terras como 

podemos observar nos depoimentos de Juarez e Robério: 

Trabalhei três anos de “meia” aqui na melancia [...] e já comprei duas parte da terra 

dos meu irmão. Trabalhando de “meia” [...] eu tava com um monte de melancia lá, 

que era meu, aí eu comprei a parte da minha mãe. [...] O que eu tenho hoje, vou 

dizer a você agora. O que eu tenho hoje é através da melancia. Terra, casa, tudo 

melancia. (Juarez, 37anos, Boqueirão do Rio) 

[...] aí vendi a melancia, aí fiz três mil, fiz uma casa. Com essa safra fiz outra casa. 

[...] A primeira safra que eu peguei de “meia” fiz uma casa. (Robério, 47 anos, 
Boqueirão do Rio) 

Como já mencionado, a cultura da melancia na região veio atrelada ao uso 

indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes como podemos observar no depoimento de 

Giovani: 

Veneno todo mundo nessa margem de rio todinho aqui. Ninguém trabalhava. 

Orgânico, ninguém. Quem disser eu desminto na cara dele, ninguém. Era dez-dez-

dez [fórmula comercial de adubação química composta por NPK], sulfato. Era uréia 

na melancia. Eu trabalhei muito com isso também, né.[...] Quando eu vim pra aqui 

todo mundo trabalhava com veneno. Aí eu segui as normas do veneno aqui. 

Trabalhava com veneno aqui. Tudo aqui era na base do Folidor, do Tamaron. Era 

adubo que não parava mais. [...] Veio parar depois desse projeto da Ilha do Ferro. 
[...] quando apareceu esse projeto da Ilha do Ferro, aí foi que apareceu o orgânico. 

(Giovani, 63 anos, Mata Comprida) 

O agricultor destaca a importância do Projeto Pimentão Orgânico no Povoado Ilha do 

Ferro como referência de trabalho com produção orgânica na região. Esse projeto pioneiro no 

município foi uma iniciativa para a geração de renda para a população ribeirinha da Ilha do 

Ferro ocupando o vazio imposto pelo fim da agricultura de vazante atribuído à construção das 

hidrelétricas no rio São Francisco. O projeto será abordado de forma detalhada mais adiante 

pela relevância no processo de construção da agroecologia na região, que culminou na 

experiência da APAOrgânico. 

A seguir apresento os depoimentos dos agricultores que descrevem suas experiências 

com agrotóxicos no plantio da melancia, trazendo prejuízos ambientais e culturais com 

reflexo negativo à saúde e casos concretos de intoxicação: 

Na época usava nas melancias. Eu trabalhava com veneno. Mas eu usava pouco. Eu 

não gostava de veneno, não, eu. Eu tinha medo de veneno. [...] Como usava veneno, 

a cabeça ficava dormente. [...] aí fiz os exames, deu dois bolos de carne na cabeça. 
(Juarez, 37 anos, Boqueirão do Rio) 
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Eu plantei muita roça de melancia. [...] A gente plantava melancia tinha que usar o 

veneno, se não, não colhia, [...] tinha um Folidol, do frasco bem assim. [...] Teve um 

dia que eu envenenei o domingo todinho, de bem cedo até de tarde. Homem, você 

fica meio maluco, aquele fedor, que na hora que você abre a tampa você cai de 

costas. [...] hoje em dia eu não uso veneno mais. (Carlos, 42 anos, Boqueirão do 

Rio) 

Mais recentemente, dentro dessa mesma matriz de produção agrícola, ancorada no 

modelo agrícola químico-industrial, veremos a expansão e modernização do latifúndio com o 

cultivo de milho e sorgo com tecnologia de agricultura de alta precisão, principalmente na 

“Região de Baixo”, nas áreas de várzea para produção de silagem para a criação de gado. 

Outra atividade encontrada na região é a produção de hortaliças, cuja origem antecede 

a produção de melancia, sendo historicamente uma atividade ligada ao sustento da família e à 

comercialização do excedente nos povoados. A produção de coentro e cebolinha, pimentão e 

tomate é tradicionalmente uma atividade feminina, passada de geração em geração. Enquanto 

a mulher cuida da horta, dos pequenos animais, da casa e das crianças, o homem se dedica a 

pecuária na caatinga. A roça de inverno, tanto para os animais como para a subsistência, é 

uma atividade que envolve toda a família. Segue depoimento sobre os costumes relacionados 

à questão de gênero: “a horta herdada da sogra”. 

[...] já tá com um bocado de tempo que eu comecei. Os anos que tiver que minha 

sogra se aposentou tá que eu comecei a trabalhar. Que quando, quem plantava ali era 

ela, que aquela terra era dela ali. Era ela quem plantava. Aí foi quando ela 

aposentou, aí já tava já uma senhora já. Pra aguar na mão que tudo era aguado na 
mão. Os filhos já tinham casado tudo. Aí ela me deu, aí me entregou, disse: “ó se 

você quiser plantar agora tome de conta”. (Ciana, 41 anos, Boqueirão do Rio) 

Economicamente a produção de hortaliças irá surgir em meados da década de 70, 

especificamente em 1975 na região de Sítio Cajueiro, no Povoado de Limoeiro. Neste ano, um 

empresário do Ceará se instalou na região sendo o responsável pela introdução do cultivo 

comercial de hortaliças. As famílias de Valdemar43 e os pais de João e Bartolomeu são citados 

como os pioneiros na produção de hortaliças na região. 

Essa nova atividade econômica só será possível com a entrada da irrigação, mas, 

diferentemente da melancia que incorporou o pacote tecnológico com fertilizantes e 

agrotóxicos, a produção de hortaliças será praticada na grande maioria dos casos com 

adubação orgânica, e uso esporádico de uréia. O uso de agrotóxicos não é uma prática usual 

no cultivo de hortaliças na região uma vez que os consumidores, que se alimentam 

diretamente das folhas dos vegetais, exigem produtos mais saudáveis. 

                                                
43

 A família de Valdemar é relatada como uma das pioneiras no cultivo de hortaliças na região. Foram beneficiados com dois kits PAIS, 

participando da APAOrgânico até meados de 2013 quando foram advertidos pela associação devido ao uso de substâncias não permitidas 

pela agricultura orgânica. Sem interesse pela readequação da propriedade solicitaram o desligamento da associação.  
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Por fim, a construção das hidrelétricas no São Francisco será o terceiro e mais 

significativo elemento de mudança na dinâmica da agricultura de Pão de Açúcar. Com o 

barramento do rio, a vazão da água será reduzida, o fluxo de peixes será interrompido devido 

ao reservatório, não teremos mais a dinâmica natural de cheias e vazantes.  

Neste momento em diante a vida do ribeirinho, do agricultor beradeiro, não será mais 

a mesma. O peixe fica escasso, acabam o cultivo do arroz e as práticas sociais relacionadas 

com o “batalhão”. Diante desse novo contexto, os agricultores de modo geral buscam nas 

atividades tradicionais como a pecuária e a pesca a garantia da sobrevivência da família. 

Como reflexo, diminui a produção de alimentos, e os agricultores que não dispõem de recurso 

para irrigação abandonam as terras, que passam a ser cultivadas apenas nos períodos de 

chuva. Quem tem condições de comprar um motor, dedica-se à cultura da melancia, produto 

já cultivado na região e que possui valor de mercado. Muitos agricultores vendem suas terras 

e vão em busca de oportunidades nas cidades. Amplia-se a oferta de trabalho e a migração 

sazonal. Nos povoados restam os mais velhos e as crianças em idade escolar. Com a chegada 

de pessoas de “fora” adquirindo casas e sítios de lazer nos povoados, surge a demanda de 

serviços como: carpinteiro, pedreiro, zelador. 

Esses eventos alteraram significativamente a vida dos agricultores, imprimindo uma 

nova dinâmica aos povoados ribeirinhos. Surge então a necessidade de buscar alternativas que 

viabilizem a manutenção e a vida dos povoados. Neste momento um novo ciclo se inicia, com 

a entrada de ONGs e instituições públicas que buscam desenvolver projetos como alternativa 

de trabalho e renda para a população do campo, neste caso em especial para os agricultores 

ribeirinhos que foram prejudicados pelas hidrelétricas. Dentre os projetos desenvolvidos na 

região, o projeto Pimentão Orgânico na Ilha do Ferro, com início em 2000, tinha como 

propósito desenvolver uma atividade de renda que ocupasse o vazio econômico e produtivo 

deixado pelo fim do cultivo do arroz, tendo como foco a produção de alimento saudável como 

uma oportunidade de atender um nicho de mercado para exportação assim como os grandes 

centros consumidores nacionais. Seguindo a linha da produção saudável, mas tendo como 

foco a segurança alimentar e a geração de renda, será implementado em 2007 o projeto PAIS, 

que dará origem à APAOrgânico. 

Em meio a esse processo histórico, as terras ribeirinhas passam a ser valorizadas, 

sendo alvo da especulação imobiliária. Nas terras planas e agriculturáveis, temos a ampliação 

e modernização do latifúndio, agora tecnificado, mecanizado e inserido na perspectiva do 

agronegócio, resultando na expulsão dos pequenos agricultores e na dispensa da mão de obra 

contratada. Nas regiões menos nobres para agricultura, proliferam-se os pequenos sítios, 
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adquiridos por proprietários com poder aquisitivo que visualizam nas terras ribeirinhas de Pão 

de Açúcar uma oportunidade de investimento e lazer, elevando os preços das terras na região. 

Essa terra daqui da região de Limoeiro a Belo Monte, ela tá sendo muito procurada, 

eles chamam de chácara né, na beira do rio. Inclusive, tem terras aí, que nem no 

Limoeiro tem hoje, pra 5 anos atrás não valia nem 3 mil. Hoje tem terra que vale 

100 mil reais. Na beira do rio a tarefa tá quase a 10 mil, 15 mil conto. Porque é beira 

do rio. A proximidade hoje de Batalha é meia hora, 40 minutos de veículo, e o 
pessoal tem usado muito para passar o final de semana, para beber. [...] Quem tem 

vendido são os pequeno, infelizmente os pequeno não tão valorizando que pode 

sobreviver da agricultura né. Essas lá, são terra de herança, de herdeiro. Era uma 

família [...] eles tinham 7 irmão, aí foram dividindo, um ficou com 5 tarefa, o outro 

com 6, o outro com 4. [...]. E são esses que estão se desfazendo. Não moram na 

região, moram em Maceió, outros moram no Rio. Entendeu? Não tem a importância, 

não dá valor à terra, não dá importância. E, quando apareceu a compra, eles 

venderam. Venderam pra terceiro, e hoje os terceiro tão vendendo em valores 

imobiliários, especulando com valor imobiliário. (Dedé, 47 anos, Povoado 

Limoeiro) 

Esse processo relatado pelo informante demonstra as inconveniências que a agricultura 

familiar vem enfrentando na região. Os pequenos agricultores diante das dificuldades de 

reprodução social na própria terra, sem disponibilidade de recurso para investimento e 

pressionados pelos grandes proprietários, são impelidos a buscarem outras atividades de renda 

nas cidades, se desvinculando do meio rural. Em alguns casos, este processo culmina com a 

venda da própria terra, caracterizando o processo de descampesinização relatado por Ploeg 

(2008), em que as propriedades são absorvidas por empresas rurais e pelos novos integrantes 

do rural não agrícola. 

A seguir darei ênfase à descrição do sistema socioprodutivo do arroz de vazante, o 

qual foi desestruturado diante do terceiro e mais significativo incidente de mudança ocorrido 

na região pela dimensão de seu impacto no ambiente, na cultura, no modo de vida e nas 

estratégias de reprodução do conjunto dos sujeitos sociais que vivem na região do Baixo São 

Francisco. A construção das hidrelétricas no rio São Francisco provocaram de modo abrupto 

transformações irreversíveis no modo de vida dos agricultores ribeirinhos. O subcapítulo 

seguinte irá descrever o sistema de cultivo de arroz de vazante - interrompido pela construção 

das hidrelétricas - como princípio agroecológico, destacando o conhecimento tradicional 

sobre manejo e as formas de organização social. 

2.4.2.1. O sistema de cultivo de arroz de vazante e a prática do 

“batalhão” 

O cultivo de arroz nas margens do Baixo São Francisco foi uma atividade de grande 

relevância no passado, tanto do lado alagoano como do lado sergipano. Atualmente a 

produção de arroz no estado de Alagoas está circunscrita aos municípios próximos à foz do 
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rio São Francisco (Penedo, Piaçabuçu, Igreja Nova e Porto Real do Colégio 44), sendo 

produzida por pequenos e médios produtores com sistema de irrigação por inundação com o 

uso de motores de bombeamento de água. Sistema diferente do praticado em Pão de Açúcar 

antes da hidrelétrica de Xingó, que dependia do movimento sazonal das águas do rio São 

Francisco para o enchimento das lagoas. A rizicultura teve o seu auge no município, o que 

pode ser mensurado pela existência de indústrias de beneficiamento de arroz, uma das quais 

de propriedade da família de Elias de Aristide, que além de beneficiar arroz, também 

beneficiava milho para fubá, dois produtos com expressiva produção na região. Os 

depoimentos a seguir destacam o destino dado à produção do arroz, utilizado para a 

alimentação da família e para geração de renda, sendo a indústria de beneficiamento de arroz 

em Pão de Açúcar o principal comprador. 

Ah comia, vendia. Levava pra rua, né. Quem comprava era Elias de Aristides. Ele 

tem uma fábrica, era do pai dele. Ali na Rua São Francisco, ali tem a fábrica de 

arroz. (Hercílio, 48 anos, Povoado Boqueirão do Rio) 

[...] tem uma fábrica em Pão de Açúcar. É, uma máquina que despolpava. Pão de 

Açúcar tem uma logo ali encima do riacho. Ainda tem. Só que hoje ela tá 

desativada. Era de Aristides. Ele comprava, pai levava [...] o arroz saía para um 

canto, à pedra para o outro, o pó para outro, a palha para outro. O xerém saía em 
outro canto. (Bartolomeu, 50 anos, Sítio Cajueiro/Povoado Restinga) 

Hoje, no município restam apenas os relatos desse período de abundância, no qual o 

sistema de produção e reprodução da vida dos pequenos agricultores envolvia o cultivo do 

arroz, a criação de animais, a agricultura de subsistência, o algodão e a pesca no rio São 

Francisco. 

A maior parte das lagoas utilizadas para o cultivo de arroz era e ainda é de posse da 

elite agrária composta pelos grandes proprietários de terra e pela igreja, os quais detém o 

poder econômico e político e, neste caso, o controle das melhores terras, as terras inundáveis 

onde além de arroz, produzido em sistema de parceria eram produzidos milho, feijão de corda 

e macaxeira para subsistência dos pequenos agricultores da região. A região também foi 

palco, e continua sendo, da criação de gado de leite, atividade tradicional do sertanejo, sendo 

ao mesmo tempo destinada ao consumo e ao comércio, servindo como uma “poupança” para 

negócios futuros dos grandes e pequenos proprietários. 

O cultivo de arroz nas lagoas era organizado e administrado pelo dono da lagoa. Os 

fazendeiros dividiam a lagoa em pequenas glebas e as ofereciam para produção em parceria 

com os meeiros. Estes, por sua vez, eram agricultores familiares, camponeses, pescadores, 

sem terra, vaqueiros que não tinham outra opção para permanecer no campo a não ser 

                                                
44

 A produção média das últimas 10 safras de arroz nos municípios ribeirinhos do rio São Francisco no estado de Alagoas é de 14.493kg/ano. 

Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=1612&z=p&o=28>. Acesso em 25 de jan. de 2015. 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=1612&z=p&o=28
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trabalhar de “meia” com o latifúndio e assim garantir o sustento e a reprodução social da 

família. 

Mesmo que esses pequenos, ou não tão pequenos, tivessem acesso à terra seja pela 

compra, herança ou posse, em sua maioria são terras ditas de sertão, ou seja, terras sem acesso 

à água para irrigação. Terras que dependem do período das chuvas para cultivar. As terras de 

lagoas, as terras planas nas margens do Rio São Francisco são de posse dos grandes 

proprietários. O depoimento de Dedé destaca as dificuldades de reprodução social dos 

camponeses que vivem nas terras de sequeiro, pois a produção e consequentemente a 

segurança alimentar ficava atrelada a períodos de precipitação, sendo comum que em períodos 

de estiagem a safra e a sobrevivência da família ficassem comprometidas. No caso da família 

de Dedé, a opção foi sair da própria terra para viver e trabalhar como administrador de 

fazenda em terras de várzea, sendo uma escolha aparentemente contraditória, mas que 

possibilitou a reprodução social da família camponesa. 

Meu avô. Ele foi trabalhar na terra de outra pessoa, porque as terras do pai dele eram 
terras de sertão. Era terra seca. [...] Após o casamento dele, ele veio trabalhar com o 

pai dele nessa terra seca. Porque os pais queriam ele mais perto para ele administrar 

a propriedade que eles tinham, a intenção era essa. Mas como ele viu que a 

propriedade não dava para sustentar as duas família, a dele e a do pai dele, e ele 

recebeu esse convite para trabalhar nessa fazenda, ele aceitou ir trabalhar lá (Dedé, 

47 anos, Povoado Limoeiro). 

Diante desse contexto, os pequenos agricultores sobreviviam da agricultura realizada 

em terras de sertão no período da chuva e da pesca no verão. Os que não tinham terras ou 

mesmo os que tinham terras com algum tipo de limite, fosse escassez de água, tamanho 

reduzido da propriedade, solos pedregosos ou de baixa fertilidade, ou mesmo famílias 

grandes, iam em busca de alternativas para a sobrevivência da família. Dentre elas, o 

estabelecimento de relações de trabalho e parceria com os grandes proprietários como forma 

de garantir acesso à terra. Como salienta Sabourin (2011), essas relações entre classes sociais 

distintas representam relações de reciprocidade binária, com vantagens como segurança e 

prestígio aos camponeses. Os donos de terras de lagoa, com acesso à água, aproveitaram essa 

demanda de terras como uma oportunidade de garantir a renda da terra, estabelecendo 

diferentes tipos de relações de parceria e de domínio sobre os pequenos agricultores45. 

Uma das lagoas mais importantes do Povoado de Limoeiro, localizada em uma região 

denominada de Salgado em direção à Restinga, no município de Belo Monte, é de 

                                                
45

 As formas mais comuns de parceria e trabalho relatadas pelos informantes é a meação. O cultivo a “meia” consiste em um acordo de 

trabalho, um tipo de parceria, onde o meeiro (camponês) entra com o trabalho e o dono das terras participa com a terra e a semente, sendo a 

produção dividida entre os dois. Neste sistema, a proporção da divisão da safra entre as partes varia de região para região e de fazenda para 

fazenda: no sistema de “meia” 2:1 – de um todo de duas partes, uma parte fica para o meeiro (camponês) e a outra para o dono das terras; no 

sistema de “meia” 3:1 temos duas variantes - uma em que o meeiro fica com uma parte da safra e o dono das terras com duas partes e a outra 

em que o meeiro fica com duas partes da safra e o dono das terras com uma parte. 
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propriedade da igreja católica: são as terras da padroeira Jesus Maria José46, como descrevem 

os interlocutores. Dona Zezé, assim como um grande número de camponeses de Limoeiro, 

não possuía terras próprias. A opção de um grupo de doze famílias de camponeses foi cultivar 

nas terras da igreja como meeiros, entregando parte da produção para a igreja, administrada 

pelo padre, que utilizava da necessidade e do trabalho dos devotos como forma de renda 

capitalizada da terra. 

Eu sempre trabalhei com agricultura, era agricultora né. Plantava arroz, trabalhei 35 

anos na lagoa Jesus Maria José. Numa terra, 35 anos. As terras eram da padroeira, 

da igreja. A gente dividia meio a meio o que tirava. Uma parte ia para o salão, pra 

venderem para a igreja, eles ficavam né. E a outra parte a gente ficava. (Dona Zezé, 
61 anos, Povoado Limoeiro) 

A relação de parceria com a igreja nem sempre foi harmoniosa. Num certo momento, 

o padre impediu os agricultores de plantar. Como os camponeses não tinham terras próprias e 

dependiam de terras para plantar, ficaram à mercê da boa vontade dos detentores da terra, 

neste caso, da igreja que apresentava outros interesses. 

O padre levou a bomba que tinha, levou os canos todinhos. O transformador sumiu. 

E então a lagoa hoje não tem aquele fruto que tinha, a plantação de arroz acabou-se. 

Se o padre se interessasse dava tudo como antigamente. Acabou-se, porque onde tá 

seco ninguém vai plantar para perder né. O rio não enche mais. Mas se tivesse 

motor, uma bomba, enchia, não? (Dona Zezé, 61 anos, Povoado Limoeiro). 

Esse episódio ilustra a situação histórica dos pequenos agricultores do sertão de 

Alagoas. Sem terra para viver e trabalhar, dependendo da boa vontade, de relações 

interpessoais e de parceria com os coronéis (os grandes proprietários, a elite econômica), tais 

agricultores contraditoriamente precisam estabelecer estas relações para garantir sua 

subsistência, autonomia e reprodução social. 

O caso das terras da padroeira Jesus Maria José sintetiza a luta encampada pelos 

camponeses para ter acesso à terra de trabalho, para garantir sua segurança alimentar, assim 

como o meio de vida e trabalho em comunidade. O relato de Dona Zezé deixa claro que a 

igreja expulsou os camponeses por ter receio que os mesmos demandassem a posse da terra 

que ficou sendo utilizada por interesse particular do padre para criação de gado. 

Essas terras, além de garantirem a segurança alimentar das famílias que plantavam 

arroz na parte alagada e também milho, feijão e outros cultivos de sequeiro no entorno da 

lagoa, também funcionavam como um importante espaço de sociabilidade, de festividades, de 

relações de compadrio que se expressam no modo de vida e de trabalho em sistema de 

                                                
46

 Nossa senhora Jesus Maria José é a padroeira do Povoado do Limoeiro. Todos os bens da igreja católica no povoado são assim 

denominados pelos fiéis como de posse da padroeira. Sendo assim, os fiéis julgam injusto que apenas o padre se beneficie das terras com 

criação de gado própria. O entendimento dos fiéis é de que as terras de santo devem beneficiar o conjunto da comunidade. Essa compreensão 

de justiça expressa a relação de pertença e de comunhão da comunidade que vive o dia a dia louvando e adorando a padroeira. É a 

comunidade que se responsabiliza pelo cuidado e manutenção da igreja, que organiza a festa da padroeira que acontece no último domingo 

de janeiro e não o padre que aparece apenas quando é chamado cobrando uma taxa para a celebração da missa. 
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“batalhão” (mutirão). Sabourin (2011) irá abordar o sentimento de pertencimento e unidade 

presente nas práticas coletivas camponesas: “O sentimento de pertencer a um todo, aparece de 

forma espontânea na maioria dos depoimentos dos camponeses, associado a uma noção de 

unidade, de solidariedade, de força e de vida do ser coletivo ou comunitário” (SABOURIN, 

2011, p. 132). 

Dona Zezé relata o enfrentamento dos camponeses para permanecer cultivando nas 

terras da igreja, para manter seu modo de vida e garantir sua reprodução social. Esse 

confronto, expressa a resistência dos camponeses diante deste contexto de expropriação e 

dominação. 

Porque a gente trabalhava. Nós plantava arroz. Aí, os anos tava ficando seco. Aí a 
gente comprou o motor. Vendemo duas vaquinhas que tinha e compramo o motor. 

Ai eu fui lá pedir a ele para botar, para fazer a irrigação. Ai ele disse: NÃO. Eu 

disse: padre a gente faz 35 anos que trabalha na terra. A gente não quer a terra para a 

gente, a gente quer plantar, trabalhar. Ai ele disse: pois eu duvido você e bota o 

motor. Aí eu disse: pois o meu marido vai colocar o motor na terra. Porque a gente 

tá plantando e só quem tá sendo beneficiado é seu gado. E o gado comia tudo antes 

da gente colher. Por isso que ele não aceitava que botasse motor né. E a gente 

colocou o motor na terra. Nós a situo, nós tirou feijão de corda, a gente tirou muito 

feijão de corda, tinha milho, tinha de tudo, de tudo, de tudo lá. Era coisa de admirar 

[...] Mas, a gente quando tinha tudo, aí ele destruiu com raiva, ai coloco na Justiça e 

só vivia na justiça (Dona Zezé, 61 anos, Povoado Limoeiro). 

O conflito com o padre culminou em litígio judicial com a retirada dos agricultores da 

terra com o argumento de posse indevida. No relato também fica clara a disputa desigual de 

poder entre os camponeses e a elite político econômica da qual a igreja faz parte e se articula. 

Eu andei na justiça, não sei quantos anos. Só ia para perder, só ia para perder. [...] 

Com 3 advogados e nós não ganhamos. E tudo advogado bom. O juíz, a vara era 

Calheiros, acho que era irmã do Renan. Ela olhava assim pra gente e dizia: [...] Eu 

não dô razão a vocês porque eu não quero. [...] Eu encarei ela e disse: você é que ta 

dizendo, eu não tô dizendo nada. Porque sempre que a gente vem aqui, nem que a 

gente tem o direito a gente só sai sem razão. [...] Ai saímos, fomos embora. Nem 

atendeu a gente nem nada. [...] Só viagem perdida. Quando ia para resolver só quem 

tinha direito era ele, só quem tinha direito era ele. (Dona Zezé, 61 anos, Povoado 

Limoeiro) 

No depoimento podemos observar a desigualdade social e as formas de subordinação 

que os camponeses são expostos pela necessidade de manutenção das condições mínimas para 

a reprodução econômica da família, assim como seu “modo camponês de fazer agricultura” 

que está interligado às relações sociais e culturais na comunidade. A relação de meação 

exprime essa condição imposta ao camponês diante da concentração de terra em mãos da elite 

agrária. Muitas vezes, a relação entre o meeiro e o dono da terra era exercida pela figura do 

gerente que por sua vez tem a mesma origem social do meeiro, e exerce a função de 

administrador ganhando uma porcentagem sobre a produção total da fazenda no ano. O 

gerente tinha o direito de morar na fazenda com sua família que na maioria das vezes também 
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exercia a meação, de modo que a agricultura e a criação estavam sujeitos às mesmas regras. 

Assim, o gerente garantia a subsistência da família, pois dispunha de terra para trabalho, 

alimento e moradia para toda a fazenda, além da obtenção de renda através da 

comercialização de sua parte da produção e da remuneração pelo seu trabalho de 

administração, recebendo uma porcentagem sobre a produção total da fazenda no ano. 

Esse cargo era ocupado por poucos, sendo um cargo de confiança que demanda não só 

habilidade com os números e contas, mas também nas relações pessoais e mediações entre 

diferentes interesses: os interesses dos agricultores que requeriam as terras (os meeiros) e os 

interesses do dono das terras. A família de Dedé foi uma família de administradores de 

fazenda. Seu avô e seu pai foram gerentes da Fazenda Totoró. 

Os meu bisavós já eram donos de terra e meu avô começou a trabalhar como 

empregado numa propriedade em Pão de Açúcar por nome de Tororó. [...] Ele teve 

essa oportunidade de trabalhar nessa propriedade como gerente, foi convidado pelo 

dono para trabalhar como gerente. Dessa forma ele trabalhou lá 21 anos. Antes dele 
morrer, 6 anos antes, ele precisava de pessoas pra trabalha lá e convidou meu pai e 

minha mãe que já trabalhavam aqui em Limoeiro na fazenda Araticum. (Dedé, 47 

anos, Povoado Limoeiro) 

Sua função era orquestrar a procura de terras pelos meeiros, oferecendo terras e 

cobrando ao final da safra a parte que cabia a fazenda (meia ou terça parte) – que variava de 

fazenda a fazenda. Pelo seu serviço, o gerente recebia 10% de todo o valor arrecadado na 

fazenda referente a parte paga pelos meeiros como podemos observar no relato abaixo: 

A lagoa, quando o rio enchia, eles fazia “tapage” para empatar do peixe descer. [...] 

eles vendiam peixe, vendiam arroz, e tudo que eles iam vendendo, ia vendendo e ia 

guardando o dinheiro. No final da safra ele sentava com o homem e 10% do que foi 

produzido durante o ano na propriedade era de meu pai. (Dedé, 47 anos, Povoado 

Limoeiro) 

Importante destacar no depoimento o conhecimento sobre o manejo do ambiente em 

benefício dos agricultores. O represamento das águas do rio proporciona a produção de arroz, 

os cultivos de subsistência e também a captura do pescado para consumo e comercialização. 

Essa prática tradicional de manejo dos recursos naturais é altamente eficiente e totalmente 

integrada ao agroecossistema revelando a intrínseca relação entre as práticas e o modo de vida 

ribeirinho e os princípios da agroecologia. 

Por outro lado, em certas lagoas como a da Ilha do Ferro e a do Sítio Cajueiro, o 

“dono” não era um grande proprietário, e sim um camponês, ou melhor um grupo de 

camponeses. Na lagoa do Sítio Cajueiro, o “dono” era o pai de João e Bartolomeu, sua terra 

ficava justamente na saída da lagoa, sendo ele o responsável pelo controle da água. Neste caso 

a figura do “dono” não tem o mesmo significado de um fazendeiro “dono” de lagoa, pois a 

lagoa era dividida em vários pequenos produtores que tinham que se organizar para controlar 
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a água das enchentes de modo a beneficiar a todos. O “dono” neste caso era o responsável por 

avisar o dia que iria fechar ou abrir a comporta para que os demais se preparassem para as 

práticas de manejo do arroz. Mesmo nestas lagoas, geridas por pequenos produtores a prática 

da meação era comum uma vez que a família não tinha condições de cultivar toda a terra, 

mesmo pequena, pois o cultivo do arroz é muito trabalhoso e, ao mesmo tempo, existia a 

demanda por outros camponeses, que não possuíam terras de lagoa para cultivar. O arroz era 

muito valorizado entre os agricultores, pois era considerado um produto de duplo propósito, 

tanto para o comércio como para o autoconsumo. Sobre o controle da água e o sistema de 

cultivo, o agricultor João comenta: 

Essa terra da gente aqui era assim: lá no final aqui desse ressaco ela tem uma porta 
d‟água. Porta d‟água é um aterro com saída vaga num canto só, como fosse uma 

comporta lá das barragens. Lá eles soltam para gerar a energia e aqui ele [refere-se a 

seu pai que controlava a comporta] soltava e avisava: Ó vamos começar a fazer 

canteiro. [...] Essa aqui papai não plantava tudo. Aí tinha dois meeiro (João, 47 anos, 

Povoado Restinga) 

Essa relação de meação, parceria entre o pequeno e o grande proprietário, entre o 

latifundiário e o camponês representa relações de sociabilidade que Sabourin (2011) traduz 

em práticas de reciprocidade, simbolizando ao camponês segurança e prestígio. Por outro 

lado, Antônio Cândido (1969) entende essa parceria como uma relação de exploração e 

subordinação, que em determinadas circunstâncias consiste na única solução possível para a 

permanência do camponês no campo, sendo, portanto, de modo contraditório, uma estratégias 

para continuar sendo camponês. 

Dedé relata, a partir da experiência vivida, o ciclo do trabalho sazonal realizado pelos 

camponeses ribeirinhos do Povoado Limoeiro voltado basicamente para a alimentação, para a 

sobrevivência da família. Destaco dois relatos de Dedé em diferentes momentos da vida 

familiar, o primeiro antes de irem morar na Fazenda Tororó: 

Eles viviam da subsistência. Meu pai pescava, e plantava arroz com minha mãe, e 

criavam porcos e galinha pra sobreviver. [...] Quando tinha bons invernos, o rio 

enchia. E iam plantar arroz. Na frente das terras eles plantavam milho e feijão, que 
era a cultura do inverno. Era com o que eles sobreviviam. O resto do tempo, no 

verão, ele passava pescando, o que tinha, o que arrumava (Dedé, 47 anos, Povoado 

Limoeiro). 

O segundo relato é quando seu pai já era gerente da Fazenda: 

[...] meu pai administrava a fazenda no tempo de chuva, quando o rio enchia. E 

nesse outro período ele vivia pescando, tinha direito de criar um gadinho, nessa 

propriedade, ele tinha umas vaquinhas, uma besteirinha. Nós plantava roça, nós 

tinha tudo. Nós vivia da cultura de subsistência mesmo. Ai que eu fui pegando 

gosto, por esse gosto que eu tenho pela terra, da agricultura (Dedé, 47 anos, Povoado 

Limoeiro). 

Nos dois momentos, percebe-se a importância da segurança alimentar através da 

realização de múltiplas atividades (pesca, criação de gado, roça) como estratégia de garantir a 
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reprodução da família. Destaco também a manutenção de valores e princípios camponeses 

como o gosto pela terra, o trabalho familiar que se perpetua mesmo em uma condição de 

trabalho como gerente, em parceria com o grande proprietário de terra. Como podemos 

observar, o trabalho respeita a dinâmica dos ciclos naturais que depende basicamente do 

regime pluviométrico determinando a estação do inverno e a estação do verão. Dessa forma o 

“homem anfíbio”, estabelece suas atividades em terra e na água como forma de garantir a 

manutenção da família e manifestar sua condição e identidade social.  

A seguir, descrevo o trabalho coletivo em torno da produção de arroz através do 

“batalhão”47 como uma prática de ajuda mútua, de reciprocidade que envolve a sociabilidade, 

a organização e se manifesta no “modo camponês de fazer agricultura” (PLOEG, 2008). 

O cultivo do arroz na região de Pão de Açúcar é uma prática tradicional, 

extremamente trabalhosa e sistemática, realizada manualmente, exigindo esforço e agilidade 

durante o plantio e a colheita. Durante o plantio, as mudas são transplantadas uma a uma em 

uma área alagada, sendo necessário conhecimento sobre o manejo da água e mão de obra em 

quantidade. A demanda exaustiva de trabalho em um curto espaço de tempo, determina a 

impossibilidade de produção em áreas extensivas. Como estratégia para viabilizar o cultivo, 

as áreas de arroz eram divididas em talhões, cada família dispunha de um pedaço de terra na 

lagoa (quadra de terra),sendo responsável pelo seu cultivo. 

Durante os períodos de maior demanda de trabalho (plantio e colheita), as famílias que 

cultivavam na mesma lagoa organizavam atividades coletivas denominadas de “batalhão” ou 

mutirão, realizadas sistematicamente em cada talhão de terra até contemplar todas as famílias 

e glebas dentro da mesma lagoa. O sistema de “batalhão” visa a acelerar as atividades 

agrícolas que necessitam de brevidade. Uma família sozinha levaria muitos dias para plantar 

uma quadra, um “salamim”48 de arroz (uma certa área de arroz). Isso implica em 

desuniformidade no desenvolvimento da cultura, resultando em perda de produtividade, assim 

como em dificuldades na colheita relacionadas ao risco de perdas por variações climáticas 

podendo prejudicar a safra. A organização em “batalhão” possibilita que toda a lagoa seja 

cultivada uniformemente. Isso é imprescindível, pois o manejo da entrada e saída de água da 
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 A expressão batalhão é sinônimo de mutirão, termo derivado do tupi mutirum ou do Guarani, potyrom, que quer dizer colocar a mão na 

massa (BEAUREPAIRE, 1956, apud SABOURIN, 2000, p.55). Segundo Sabourin (2000): “O termo mutirão pode designar dois tipos de 

ajuda mútua: uma tem a ver com os bens comuns e coletivos (construção ou manutenção de estradas, escolas, barragens, cisterna s); a outra 

com os convites de trabalho em benefício de uma família, geralmente, para trabalhos pesados (desmatar uma parcela, fazer uma cerca, 

construir uma casa etc.)” Também é chamado de boléia ou balaio, ou ainda boi roubado em certas regiões da Bahia. “Esta prática é 

associada à festa para motivar uma ajuda recíproca. A participação de todas as famílias da comunidade é desejada”. Todas as pessoas 

participam das diferentes atividades organizadas por sexo e idade (SABOURIN, 2000, p.45). 
48

 O “salamim” é uma unidade de medida utilizada pelos agricultores que corresponde ao volume de um quadrado de madeira de 20 cm de 

altura por 30 cm de comprimento preenchido com arroz – sendo aproximadamente 10 kg de semente de arroz. Essa quantidade de sementes 

corresponde a uma cera área de cultivo. Portanto, o “salamim” é uma unidade de medida de área para o cultivo de arroz. Uma área de um 

“salamim” corresponde a um pedaço de terra suficiente para semear 10 kg de arroz.  
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lagoa é coletivo. Os agricultores de modo organizado realizavam o “batalhão” de plantio e 

colheita em cada lavoura, pedaço de terra de domínio de uma família. E assim seguem de 

lavoura em lavoura, de família em família. 

Jurandir Bozo, artista pão-de-açucarense, descreveu da seguinte forma o Batalhão em 

uma apresentação musical realizada no Theatro Deodoro em Maceió em setembro de 2014, 

baseada no resgate de cantigas de arroz com agricultores e mestres de Coco49 do município de 

Pão de Açúcar: 

Acontecia da seguinte forma: o fazendeiro dividia sua terra em vários pedaços e 

cada pessoa ficava encarregado por um quadrado daquele ali que era chamado de 

“batalhão” de arroz. Esses batalhões recolhiam suas bandeiras e iam plantando, 

quando ia acabando, a bandeira era entregue ao dono da fazenda. E aí no final, tudo 

era comemorado na casa grande com um trupé de coco (Jurandir Bozo, artista pão-

de-açucarense, setembro de 2014). 

O artista destaca o aspecto cultural do “batalhão”, os rituais de entrada e saída da 

propriedade, a festividade, as músicas e a receptividade do dono da terra que oferece sua casa 

e alimentos como forma de retribuição ao trabalho realizado. Essa prática se repetia na 

próxima propriedade e assim sucessivamente e reciprocamente. 

Os sujeitos sociais da pesquisa, ao se referirem ao “batalhão” destacam o aspecto 

festivo, como uma atividade prazerosa, social, aguardada por todos e enfatizam a participação 

das mulheres como no depoimento abaixo: 

[O “batalhão”] É arrancar uma “rama” de semente e chamar uma “rama” de mulher 

para trabalhar. Ali nós bebemos, ali canta, é uma festa, faz batida, leva tira-gosto. 

Era muito bom, era muito bom. Quando tinha, vamos supor, 20 pessoas plantavam 

aí. Cada pessoa fizesse um batalhão nós se reunia tudinho, e ia plantar de graça 

(Dona Zezé, 61 anos, Povoado Limoeiro). 

O “batalhão” de plantio era realizado predominantemente por mulheres; aos homens 

cabia arrancar e levar os feixes de mudas até a lavoura para as mulheres plantarem. Já o 

“batalhão” de colheita tinha mais participação masculina devido ao trabalho ser mais pesado, 

ter que carregar sacos de arroz, bater o arroz para sair do cacho. As crianças participavam de 

todo o processo de cultivo do arroz com atividades mais leves como espantar os passarinhos 

que se alimentam dos grãos, entre outras. Sobre a divisão de tarefas no “batalhão” e o papel 

das mulheres: 

Uma “rama” de mulher, a lagoa cheia de água, aí ia fechando, ia fechando, até que 
terminava a derradeira. Plantava era muito arroz. Era mais mulher que plantava. Os 

homens eram mais no tempo de fecha as lagoas, arrancavam as planta, faziam 

aqueles feixão, amarravam de corda e levava para as mulher na lagoa. Quem mais 

plantava era as mulher (Juraci, 57 anos, Ilha do Ferro). 

Para os agricultores camponeses, o “batalhão” representa uma prática simbólica onde 

o trabalho está junto com a celebração, onde a festa representa a graça pela safra colhida – no 
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 O Coco é uma expressão artística alagoana contendo cantos e danças associados ao trabalho. 
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caso de batalhão de colheita – ou se intercede e se abençoa a safra que está por vir – no caso 

do “batalhão” de plantio. Ao mesmo tempo, é um evento social, onde se pratica a ajuda mútua 

e relações de reciprocidade, é o momento de receber as pessoas e oferecer o que há de melhor 

em sua casa, convidar amigos, vizinhos e compadres. Essas relações sociais estabelecidas na 

prática do “batalhão” são os princípios que regem o conceito de reciprocidade apresentado por 

Sabourin (2011) como uma das principais características camponesas relacionadas à 

constituição de relações de pertencimento, de confiança, de partilha, de ajuda mútua, que por 

sua vez estão ancorados em valores afetivos e éticos. 

Segundo o autor: “O sentimento de pertencer a um todo aparece de forma espontânea 

na maioria dos depoimentos dos camponeses, associado a uma noção de unidade, de 

solidariedade, de força e de vida do ser coletivo ou comunitário” (p. 132). Esse aspecto da 

coletividade, da tradição, do conhecimento e o saber local sobre o manejo do ecossistema traz 

em si a perspectiva da reprodução social assim como os elementos sociais e ambientais que 

constituem a prática agroecológica. Abaixo apresento um conjunto de depoimentos sobre o 

“batalhão”: 

Era muito divertido, tudo era bom. A gente quando ia dizer assim, vai ter um 

“batalhão”... era muita gente que não plantava arroz, naquela área de lagoa aí, mas 

que ia lá ajudar. Era aquela festa. Mas era muito bom. Gostoso demais. [...] era 

assim, vai ter “batalhão” hoje, já começava. Amanhã já sabia, era galinha, era farofa, 

era peixe, tira gosto. A vontade. [...] as vezes fechava uma terra hoje, passava, se 

terminasse até o meio dia, de tarde passava para o vizinho, fechava duas, três posse 
de terreno por dia. Mas era muito bom (Dona Zezé, 61 anos, Povoado Limoeiro). 

Naquele tempo, quando tinha uma fecha de terra para fechar a terra toda, para 

completar a terra toda de arroz. Aí fazia um “batalhão”, matava galinha, peixe 

cozinhado e a cachaça [Risada] (Bartolomeu, 50 anos, Povoado Restinga). 

Naquele tempo dava aquela catuaba do troço. Era. Hoje chama catuaba fogosa, né. 

Naquele tempo era catuaba num litro grande. As mulher uma hora dessa tava 

cantando na lagoa, tinha daqueles que chamavam o sanfoneiro, ai quando terminava 

de tarde era um forró da peste, as mulé faziam. Era um negócio divertido (João, 47 

anos, Povoado Restinga). 

Eu já participei de uma ali na Restinga, saindo ali como sai de Belo Monte. No dia 

do fechamento o rapaz matou galinha, diabo a quatro e chamou o sanfoneiro. 

Quando era de tarde a mulher “beba” e um forró da peste no beiço da lagoa (João, 
47 anos, Povoado Restinga). 

Plantei tanta roça de arroz aqui de traz. Nessa roça minha aqui. Fazia tanto 

“batalhão”. A lagoa enchia, nós fazia os canteiros, aí fazia os canteiro, ia viça com 8 

a 15 dias. Com 15 dias eles estavam assim ..., aí a gente começava a lerá na lama. Aí 

quando era tempo de fecha as lagoas... vamo fechá as lagoa de fulano. Aí juntava 

20-30 mulher para fecha as lagoa, para bebe vinho, bebia tanto vinho naqueles 

“batalhão” (Juraci, 57 anos, Ilha do Ferro). 

Os “batalhão” na hora de plantar, vamos supor tinha uma terra de uma pessoa, aí se 

juntava 10-20 pessoas, aí vai todo o mundo pra aquela terra pra fechar aquela terra. 

Aí fica plantando aí vem o lado de lá pra cá e o lado de cá pra lá e fecha, pronto, tá 

pronta a terra. Nos “batalhão” fica cantando dentro da água, plantando, cantando, 
bebendo vinho. Naquele tempo fazia arroz doce quando era tempo de cortá. Fazia 

batalhão para bater o arroz, você derruba o arroz, bota no chão, quando era o outro 
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dia de tarde vinha aquela rama de gente aí bota um lençol e um fica por trás, aí um 

fica dando o arroz, você pega corta, a palha bota pra fora e o arroz bota no lençol. Aí 

faz o terreirão, carrega no terreiro e fica batendo. Que nem bate feijão, aí tira aquela 

palha pra fora que é do cacho, quando acaba sacode, aí guardava o arroz (Juraci, 57 

anos, Ilha do Ferro). 

A prática do “batalhão” para o cultivo de arroz, como descrito acima, deixou de 

existir, mas não extinguiu as relações de reciprocidade presentes no “modo camponês de fazer 

agricultura”, nas práticas de comercialização entre o produtor e seus consumidores e nas 

relações interpessoais na comunidade. De modo análogo, os princípios de manejo ecológicos 

presentes nas práticas de manejo do agroecossistema vazanteiro parcialmente deterioradas 

pela interrupção do fenômeno natural de cheias e vazantes do rio são Francisco se perpetuam, 

transmitidos de geração em geração entre os agricultores camponeses, se transformando e 

adaptando aos novos sistemas produtivos sando a base de conhecimento para a realização da 

agroecologia. 

2.4.3. A vida ribeirinha depois da hidrelétrica de Xingó 

A instalação de um complexo de hidrelétricas
50

 no médio São Francisco para geração 

de energia elétrica entre os anos de 1959 a 1994 provocou mudanças profundas no 

comportamento do rio São Francisco influenciando sobremaneira a quantidade e a qualidade 

da água no rio. O barramento do rio interrompeu o ciclo natural de cheias e vazantes e o ciclo 

de reprodução dos peixes, alterando a dinâmica natural e a vida social da região o que 

provocou a derrocada do cultivo do arroz e mudanças profundas na vida e na dinâmica dos 

agricultores e pescadores ribeirinhos. 

A construção desses grandes empreendimentos está relacionado ao modelo de 

desenvolvimento insustentável que vigora no Brasil, onde o crescimento econômico tem 

prioridades em detrimento dos ganhos sociais e dos impactos ambientais. Associado à 

construção das hidrelétricas o desmatamento em toda bacia hidrográfica do São Francisco tem 

sido responsável pela transformação de áreas naturais em áreas agrícolas e áreas degradadas, 

aumentando a erosão e contribuindo para a diminuição do volume das águas. 

Além das hidrelétricas, grandes empreendimentos de irrigação são responsáveis pela 

diminuição do volume da água no leito do São Francisco como é o caso do perímetro irrigado 

de Juazeiro/Petrolina nos estados da Bahia e Pernambuco, o perímetro irrigado do estado de 
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O médio são Francisco, possui três usinas hidrelétricas: a Usina Hidrelétrica Sobradinho esta localizada no município de Sobradinho /BA, 

sua construção se deu no período entre 1973-1979, fica distante 748 km da foz do rio, 40 km de Petrolina e Juazeiro e 470km de Paulo 

Afonso; A Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, localizada no município Paulo Afonso /BA, trata-se de um complexo de usinas, sua 

construção se deu no período entre 1959 e 1976; a última usina construída na região foi a Usina Hidrelétrica de Xingo, localizada entre os 

municípios de Piranhas/AL e Canindé de São Francisco/SE durante o período de 1987 a 1994, fica a 65 km a jusante de Paulo Afonso e a 

aproximadamente 213 km da foz do rio São Francisco. Disponível em: 

<http://www.chesf.gov.br/portal/page/portal/chesf_portal/paginas/sistema_chesf/sistema_chesf_geracao/conteiner_geracao>. Acesso em: 22 

de mar. de 2015. 

http://www.chesf.gov.br/portal/page/portal/chesf_portal/paginas/sistema_chesf/sistema_chesf_geracao/conteiner_geracao
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Sergipe entre outros em funcionamento. Outros projetos de grande proporção estão sendo 

construídos como é o caso da transposição do São Francisco que levará água até o Ceará e os 

Canais do Sertão, este último de abrangência estadual, busca levar água para o interior do 

estado de Alagoas. Encontra-se com sua primeira fase de 60km concluída e já dispõe água 

para iniciar a irrigação. Esse conjunto de empreendimentos tem cooperado para a redução do 

volume da água prejudicando a vida do rio São Francisco. Como reflexo, temos a vazão 

mínima de 1.300m³/s, estabelecida pela Agência Nacional das Águas (ANA) após a 

construção da Hidrelétrica de Xingó reduzida para 1.100m³/s desde 201351. 

A poluição ambiental com o despejo de dejetos urbanos e a contaminação por 

agrotóxicos ao longo de todo o percurso do rio compõem a relação de impactos de natureza 

antrópica, que somada à diminuição da precipitação que pode estar associada a eventos 

climáticos mais amplos e complexos como as mudanças climáticas tem afetado negativamente 

a vida do rio São Francisco com a redução da qualidade e da quantidade da água. 

Desse modo, a vida não só dos ribeirinhos, mas de toda a população que tem relação 

com o rio São Francisco tem passado por grandes mudanças. Particularmente, o conjunto de 

eventos acima citados exigiram mudanças e adaptações no modo de viver e trabalhar dos 

agricultores e pescadores que vivem nas margens do rio São Francisco no município de Pão 

de Açúcar. 

Umas das últimas safras de arroz no rio São Francisco relatadas pelos agricultores 

aconteceu na segunda metade da década de 1990, que corresponde ao período de finalização 

da hidrelétrica de Xingó. Nos anos seguintes o rio passou por um período de baixa vazão para 

enchimento do reservatório da hidrelétrica. Após este período os agricultores relatam a 

ocorrência de duas cheias entre os anos de 2002 e 2004 aproximadamente. A primeira 

coincide, segundo relato de Dona Zezé, com a última safra de arroz na lagoa da Igreja no 

Povoado Limoeiro. Essas duas cheias também foram relatadas no Povoado da Ilha do Ferro já 

durante o projeto Pimentão Orgânico, provocando a perda de safras que resultou em um 

período de grande dificuldade econômica para os agricultores. 

No ano de 2004, deu uma grande cheia, essa cheia ela cobriu a propriedade quase 

toda. Eu perdi tudo que tinha (Dedé, 47 anos, Povoado Limoeiro). 

No entanto, essas últimas enchentes foram pontuais e não estavam mais relacionadas 

aos ciclos naturais de cheias e vazantes do rio São Francisco e sim ao controle artificial de sua 

                                                
51

 A resolução da ANA nº 442 de 08 de abril de 2013 foi a primeira autorização de redução da vazão do rio são Francisco para os atuais 

1.100m³/s, em vez do patamar mínimo de 1.300m³/s. Essa determinação que tem como embasamento “a importância dos reservatórios de 

Sobradinho, Itaparica (Luiz Gonzaga), Apolônio Sales (Moxotó), Complexo Paulo Afonso e Xingó para produção de energia do Sistema 

Nordeste e para atendimento dos múltiplos usos da bacia do Rio São Francisco” (IMA, 2014, p.16), expirava em 01 de dezembro do mesmo 

ano. De lá para cá vem sendo prorrogada sucessivas vezes e continua até o momento. 
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vazão através da abertura das comportas da hidrelétrica de Xingó. Segundo Carlinhos e Dona 

Zezé essas mudanças no rio São Francisco são perceptíveis em um curto espaço de tempo de 

aproximadamente 12 anos, o que significa regressarmos para o início do século XXI. Período 

que, segundo os depoimentos, coincide com o início do enchimento da hidrelétrica de Xingó 

que provocou profundas mudanças na vida dos agricultores ribeirinhos. 

Ai quando foi em 2002, 2001, foi quando a Xingó começou a encher, ai represou 

água, ai o canal secou. Fico um ano e pouco seco, que era de onde puxava a água 
antigamente. E hoje ta seco, a gente tamo pegando água do rio fora, aumentamos 

270 metros de onde captava água, de onde captamos hoje (Dedé,47 anos, Povoado 

Limoeiro). 

A diminuição da vazão da água do rio São Francisco, pela construção das 

Hidrelétricas, provocou uma brusca ruptura com o pujante sistema socioeconômico que 

envolvia a vida dos ribeirinhos. O barramento do rio interrompeu seu ciclo natural de cheias e 

vazantes e o ciclo de reprodução dos peixes, alterando a dinâmica e a vida social da região o 

que provocou a derrocada do cultivo do arroz alterando significativamente as práticas 

tradicionais com mudanças profundas na vida dos agricultores e pescadores ribeirinhos. 

Associado a isso temos a degradação da mata ciliar com o aumento da erosão. A baixa vazão 

do rio não é o suficiente para arrastar os sedimentos até o mar e por isso são depositados no 

fundo do rio formando ilhas. Atualmente a navegação do rio esta prejudicada, sendo possível 

apenas com pequenas embarcações. 

Aqui era tão fundo que passava com aquela lancha. E hoje não passa não. Hoje só 
passa barco assim. É, e quando chega em Jacarezinho ai que é razinho. É uma 

diferença muito grande (Dona Zezé, 61 anos, Povoado Limoeiro). 

Importante destacar a recente publicação do Instituto do Meio Ambiente (IMA) do 

Estado de Alagoas, de setembro de 2014 intitulada: Um rio, uma lágrima, na qual retrata as 

condições do Rio São Francisco, em sua porção alagoana. A publicação diz respeito a uma 

expedição para análise da água e coleta de depoimentos de ribeirinhos e representantes de 

organizações que atuam na região e teve como principal objetivo levantar informações sobre 

os impactos da diminuição da vazão do rio de 1300m³/s para 1.100m³/s. A esse respeito, 

assevera o diretor técnico do IMA/AL presente na expedição que deu origem a publicação: 

Constatou-se durante a expedição o surgimento de grande número de ilhas e uma 

redução bastante significativa na profundidade do rio, e que segundo relatos de 

moradores ribeirinhos, consegue-se em alguns pontos atravessar o rio a pé (IMA, 

2014, p.34). 

Segundo os informantes as alterações que o rio vem sofrendo, principalmente a 

diminuição do seu nível de água e o aparecimento de novas ilhas e croas têm relação com a 

construção das hidrelétricas, mas principalmente com a falta de chuva na cabeceira, ou seja, 
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relacionam com mudanças climáticas que por sua vez esta relacionada às ações antrópicas, 

principalmente com o desmatamento. 

Hoje além da água ta presa, cadê a chuva, pra vim, em Minas, na cabeça do rio, que 

a água vem de Minas desse rio aqui nosso, né. Cadê, não chove na cabeça do rio, e 

se chove, vem pouca água porque eles pegam por la. São essas barragens que tão 

fazendo, o canal do Sertão. [...] Nos anos 60, a água veio aqui nessas mangueiras ai 

pra baixo tudinho. Foi uma cheia que deu. Mas chovia(Dona Zezé, 61 anos, 
Povoado Ilha do Ferro). 

Carlinhos destaca o assoreamento do rio, segundo o informante as ilhas se formam 

porque o rio já não tem mais força, não tem mais correnteza para arrastar a areia e os restos 

orgânicos que vão se acumulando e criando ilhas. 

Hoje o rio vazou muito, secou muito, criou muita croa. Muita ilha no meio do rio. O 

rio vem assim, ai nasce uma ilha ai. Fica aquela água parada, ai vai sujando, criando 

lodo, criando lodo. Chovia muito [antigamente], os riachos saiam tudo, as águas 

sujavam, ficava bem suja a água. Se continuasse chovendo que nem antigamente o 

rio enchia. [...] a maior parte dessa ilha aqui o rio já tinha levado. Porque não 

nasciam essas croa aqui no meio do rio. Quando dava a trovoada que o rio vinha, 

saia derrubando o que tivesse na frente(Carlinhos, 36 anos, Povoado Limoeiro). 

O depoimento de Bartolomeu, frisa a sazonalidade da dinâmica do rio e o 

conhecimento tradicional dos agricultores camponeses que definiam os períodos de plantio, a 

área, o local e as estratégias de produção a partir da observação do clima e do movimento do 

rio: 

Naquele tempo tinha o tempo dele [o rio] encher. Ói, era de uma forma que, quando 

ele voltava, era o tempo de você cuidar de plantação. E você não perdia plantação, 

se a chuva fosse muito ou pouco. Porque onde o rio anda qualquer chuvinha tinha 

umidade. Porque ele alagou, né. Ai cansei de ver papai planta. Ele [o rio] enchia, aí 

pelas experiências dos mais velhos, quando ele começava a vazar, ai pai plantava 

aquela parte que ele encheu. Quando vazava pai plantava. [...], ele agora não enche 

mais não.[...] Tantas vezes o rio vinha e passava daquela plantação, e outras vezes 

não vinha. Ele enchia só comia duas três carreiras de cada cova assim, não vinha 

mais. Já situava uma beirada, milho, algodão e feijão de corda nós plantava nesse 

sistema (Bartolomeu, 50 anos, Sítio Cajueiro/Povoado Restinga). 

Atualmente, esta mais difícil para o agricultor compreender a dinâmica do rio e definir 

suas estratégias de manejo do ecossistema, pois os padrões naturais foram substituídos por 

mecanismos de controle artificial. O rio já não apresenta um movimento natural, seu volume 

de água é controlado pelas hidrelétricas, os padrões naturais de chuva também sofreram 

mudanças que estão relacionadas ao desmatamento, os períodos de chuva já não ocorrem com 

a mesma intensidade e frequência. Essas mudanças provocaram o fim do ciclo do arroz e do 

sistema de cultivo relacionado às cheias: 

O arroz acabou depois que o rio parou de encher. [...] eles fizeram a barragem, esse 

desmatamento aí. As chuvas são poucas... (João, 47 anos, Povoado Restinga). 

No conjunto dos depoimentos dos agricultores sobre as mudanças que ocorreram no 

rio São Francisco, é unanimidade a constatação de que o rio diminuiu seu volume de água, 

que o rio “secou”, vazou, perdeu sua vitalidade. As explicações são diversas, mas de modo 
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geral estão relacionadas à construção das barragens, ao desmatamento e a diminuição das 

chuvas, que pode ser percebida não apenas pela diminuição do volume do rio, mas na 

diminuição das precipitações na região quando comparado a tempos mais antigos. Essas 

mudanças no clima e na dinâmica do rio provocaram modificações no cotidiano das famílias 

ribeirinhas, que passaram a ter restrições de uso dos recursos naturais. O rio que sempre foi 

sinônimo de abundância, de fartura, agora é visto em agonia. Essa constatação desencadeia 

um sentimento de perda, de declínio, que fere a identidade do agricultor ribeirinho, instalando 

em seu (in)consciente a necessidade de mudança, de novas práticas socioambientais que 

busquem a preservação ambiental e a reconexão homem/natureza. Pensamentos que vão de 

encontro com a perspectiva da agricultura sustentável, sendo a agroecologia uma 

oportunidade de resgate de práticas culturais e identidades relacionadas com o saber 

tradicional a fim de desenvolver mecanismos socioprodutivos de convivência em equilíbrio 

com o agroecossistema, neste caso a caatinga e o rio são Francisco. 

Dedé versa justamente sobre sua compreensão a respeito da questão ambiental. Para 

ele, “o rio está doente, ta precisando de cuidados”. Seu depoimento traz a tona não apenas as 

mudanças na dinâmica ambiental vivenciadas pelos ribeirinhos, mas sua preocupação como 

futuro do rio São Francisco. Essa sensibilidade pela questão ambiental será um dos elementos 

que direcionam sua opção pela agroecologia. 

O rio São Francisco, na nossa região, a cada dia que passa como eles dizem ta 

morrendo. Eu não acho que o rio esta morrendo, eu acho que o rio ta vivo, e bem 

vivo. O que ele ta precisando é só de cuidado. Como nós seres humanos, precisamos 
de cuidados, quando estamos doentes. É que nem o rio, ele ta doente. Só ta 

precisando de cuidado. [...].Porque ele ta se acabando é do assoreamento, dessas 

grandes propriedades que desmatam, toda a chuva que dá, a água desce para os 

riachos e desce para o rio. [...] A areia que vai para dentro vem desse desmatamento 

que ta tendo.[...]Se tiver mata, tem tudo, [...] é preciso fazer o reflorestamento da 

mata ciliar dos rios perenes, que nem riachos e grotas (Dedé, 47 anos, Povoado 

Limoeiro). 

Os relatos dos ribeirinhos contidos na publicação Um rio, uma lágrima (IMA, 2014) 

são alarmantes e revelam um rio “sem vida, e sem poder garantir a sobrevivência das 

comunidades” (p.12). Esses depoimentos vêm de encontro com o que encontramos em campo 

a partir das entrevistados sobre as transformações no Rio São Francisco e suas consequências 

no modo de vida das populações ribeirinhas. Segundo o diretor técnico do IMA/AL: 

[...] a implantação das hidrelétricas localizadas na Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco, proporcionou a regularização da vazão a jusante das barragens e, com 

isso, o rio perdeu variabilidade sazonal e interanual das vazões o que causou um dos 

maiores problemas ambientais do seu baixo curso, a diminuição do aporte de 

sedimentos, além do assoreamento e erosão marginal (IMA, 2014, p.33). 

A análise realizada pelo diretor técnico do IMA/AL sobre os impactos provocados 

pelas hidrelétricas no Rio São Francisco, relaciona a perda da variabilidade sazonal e 
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interanual das vazões como a causa de graves problemas ambientais. Acrescentaria a essa 

visão parcial, de natureza ambiental, os impactos sociais, culturais e econômicos que 

resultaram na necessidade de reordenação de práticas e do modo de vida tradicional, 

interferindo nas estratégias de reprodução dos agricultores ribeirinhos. Diante desse cenário 

de desmobilização sócio produtiva provocada pela construção das hidrelétricas, a população 

ribeirinha irá procurar dentro ou fora do rural atividades que lhe propiciem renda e a 

reprodução familiar como: trabalho acessório, migração, pluriatividade, etc (a análise da 

reprodução social será realizada de forma detalhada no capítulo 3). Nesse contexto de busca 

de alternativas para a geração de trabalho e renda para a população rural beradeira, emergirá o 

projeto de Pimentão Orgânico da Ilha do Ferro, que será examinado a seguir como parte do 

processo histórico da construção da experiência agroecológica da APAOrgânico em Pão de 

Açúcar. 

2.4.3.1. O projeto do Pimentão Orgânico 

A experiência de cultivo orgânico no município de Pão de Açúcar tem como marco 

inicial o Projeto Pimentão Orgânico implementado no Povoado da Ilha do Ferro que teve 

início no ano de 2000 e término em 2006-2007. Esse projeto é pioneiro na região e mesmo 

que não tenha tido continuidade, a experiência teve grande repercussão não só no município 

mas nacionalmente, servindo de escola para a formação aos agricultores e gestores municipais 

envolvidos. 

Ao mesmo tempo em que difundiu e desmistificou a produção orgânica na região 

enquanto técnica de produção, o projeto carrega o peso do fracasso simbolizado pelo colapso 

do projeto que teve como consequência o endividamento dos agricultores no sistema bancário. 

Esse resultado negativo afasta muitos agricultores de participarem de novos projetos de 

produção orgânica e instaura uma atmosfera de descrença na comunidade em geral. Resgatar 

as particularidades desta experiência visa estabelecer um paralelo com a experiência atual de 

produção agroecológica da APAOrgânico, que se processa em outro tempo histórico, com 

outra conjuntura política e administrativa e com outras instituições envolvidas com 

orientações e estratégias distintas. 

O projeto popularmente conhecido como Projeto Pimentão Orgânico foi desenvolvido 

majoritariamente no povoado da Ilha do Ferro, povoado que teve o maior número de 

agricultores envolvidos, além de receber investimento em recurso para irrigação e para a 

instalação da área de beneficiamento, e o local da sede do projeto. No entanto, não foi o único 

povoado a produzir para o projeto, agricultores do povoado como Mata Comprida também 
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produziram e entregaram para a associação do pimentão orgânico da Ilha do Fero, porém com 

a diferença que todos os gastos e investimentos foram particulares. 

Para a implantação do projeto pimentão orgânico, as instituições envolvidas e os 

técnicos realizaram uma série de reuniões de mobilização no povoado. Essas reuniões 

explicativas tinham como objetivo difundir e esclarecer o funcionamento do projeto. Mesmo 

assim, muitos agricultores entraram para o projeto sem entender realmente como iria 

funcionar e quais as mudanças que iriam precisar fazer em suas propriedades. Segundo Ninho, 

a motivação neste momento foi à possibilidade de trabalho, de comércio para seus produtos: 

Como eu tô lhe dizendo, eram umas terras que viviam praticamente paradas. Ai 

chega um projeto desses com garantia de mercado. Antes de você, vamos supor, ter 

o produto para vender, já foi feito um acordo que você de 15 em 15 recebia tanto. Ai 

você recebia tanto para quando você começasse a vender o produto ir descontando 

aquilo e tal e tal para você ter como trabalhar. Ai quem você queira que não fosse 

trabalhar? Todos se empolgaram e foram trabalhar.  [...] se não fosse orgânico ia se 

pego da mesma forma. Se dissesse vem um projeto, e não fala assim é orgânico, ia 

ser da mesma forma . Mas veio o projeto, fulano ta com as terras sem trabalhar, quer 

trabalhar e é orgânico vai trabalhar também(Ninho, 53 anos, Povoado Ilha do Ferro). 

Segundo os agricultores da Mata Comprida, o projeto chegou repentinamente, 

diferente da forma que ocorreu na Ilha do Ferro, os agricultores da Mata Comprida entraram 

com o projeto em andamento encantados pelas possibilidades de comércio e do argumento de 

que os produtos livres de insumos e venenos teriam um valor diferenciado. Sobre a entrada no 

projeto: 

Nós entremo de maneira errada, nós pensava que era de maneira certa, mas foi de 

manera errada. Fizemo a coisa de manera errada. Que a gente não tava cadastrado no 

projeto, mas eles abraçaram, disseram: Não, vocês podem trabalhar que tem 
mercado. Se tem mercado é o que a gente qué. Nós vamo produzir, que tem 

mercado. Um bom preço. Mas na realidade foi tudo errado, né. Foi como eu tô 

dizendo. Foi de maneira errada. Ficamos conversando só. Eu Lucinha e Giovane que 

é o marido de Lucinha. Nós três (José, Povoado Mata Comprida). 

O projeto teve início em 1999, como parte do Programa de Comércio Justo e Solidário 

- FAIR TRADE PROGRAM – da Visão Mundial52 que tinha como principal objetivo articular 

a comercialização e agregar valor a produção. A Visão Mundial destinou recurso do programa 

para o projeto de Pimentão Orgânico na Ilha do Ferro, município de Pão de Açúcar/AL través 

do FUNDAF53 – Fundo de Desenvolvimento da Agricultura Familiar do município de Pão de 

Açúcar, gerenciado pelo consórcio entre a Prefeitura municipal de Pão de Açúcar, o Núcleo 

                                                
52

 ONG Cristã, focada na infância, atua em mais de 70 países em todo o mundo e no Brasil desde 1975. Desenvolveu uma metodologia  de 

trabalho com o sistema de patrocínio, através dos Programas de Desenvolvimento de Área (PDA), busca estruturar organizações locais e 

iniciativas que promovam o desenvolvimento transformador das comunidades. Em alagoas a ONG trabalha, atualmente, em 04 municípios e 

tem uma Unidade Operacional sediada em Santana do Ipanema. Disponível em <http://www.visaomundial.org.br>. Acesso em: 11 de fev. de 

2015. 
53

 A primeira safra de pimentão orgânico produziu 62.000kg, o que gerou um faturamento de U$9.500,00 dólares na safra 1999-2000, e 

U$7.500,00 dólares na safra 2000-2001, beneficiando 26 famílias de pequenos agricultores (OIT/IPEC/PROJETO RLA/00/53/USA,2002, p. 

160-162). 
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de Desenvolvimento Comunitário (NUDEC) e a ONG Visão Mundial(OIT/IPEC/PROJETO 

RLA/00/53/USA,2002, p. 160-162). 

O projeto foi idealizado como uma oportunidade de geração de trabalho e renda para 

suprir o vazio produtivo deixado pelo término do ciclo produtivo do arroz na comunidade em 

função da alteração da dinâmica das cheias no rio São Francisco com a construção das 

hidrelétricas. 

Ai foi quando fizeram essas barragens lá em cima, ai o rio praticamente não encheu 

mais. Ai também pronto, acabou a plantação de arroz também. Quando acabou a 

plantação de arroz essas terras ficaram praticamente só usando elas na época do 

inverno, porque não tinha irrigação também. Ai na época do inverno plantava milho 
e feijão. Passando aquilo, a terra ficava la parada. Ai foi quando Julio Cezar, que é 

filho daqui também[da Ilha do Ferro], trabalhando na Visão Mundial. Ai surgiu esse 

projeto de agricultura orgânica. Ele como sabia que tinha essas terras aqui 

praticamente sem ser usada, puxou o projeto para cá (Ninho, 53 anos, Povoado Ilha 

do Ferro). 

De acordo com a secretária da Educação do município e Pão de Açúcar, Engenheira 

agrônoma Ida Tenório que participou do projeto como agrônoma da prefeitura de Pão de 

Açúcar, a produção visava atender o mercado externo (Europa) que tinha grande demanda e 

estava com déficit de oferta em função da redução da produção na África. A produção visava 

portanto atender a demanda de um nicho de consumidores orgânicos, um mercado específico 

de elevado valor agregado. Chegaram a comercializar para o exterior, mas as dificuldades 

redirecionaram para o mercado interno, a produção foi então destinada para atender a 

demanda de produtos orgânicos dos grandes centros urbanos como Recife, Maceió e Aracajú. 

Ainda foi [para exportação], mas depois como a quantidade era pequena não tinha 

como continuar, ai era botado para o Recife. No Carrefour no Recife. Mas lá a 

exigência era grande também, era grande. Se tivesse uma pintinha, [...] um 

machucãozinho que tivesse lá esse pimentão já era refugo (Ninho, 53 anos, Povoado 

Ilha do Ferro). 

Esta estratégia de mercado requer uma logística de produção, articulação, contatos, 

transporte e gerenciamento de pagamentos que os pequenos produtores não estavam 

capacitados para executar sendo realizado pelos técnicos das instituições promotoras. Essa 

lógica de produção, circulação e consumo, em cadeias de grande porte, ancorada no modelo 

de produção capitalista, de um produto específico, produzido em larga escala, além de 

insustentável do ponto de vista produtivo, e energético com a distribuição em centros 

distantes do local de produção, requer um sistema de gestão altamente organizado e eficiente. 

Além disso, esse tipo de mercado á altamente exigente e seletivo com relação à qualidade do 

produto. Os produtos eram classificados pela integridade, qualidade organoléptica e tamanho. 

Sendo destinado ao comércio, segundo os informantes, apenas 20% da produção, e o restante 

apesar da integridade e da qualidade nutricional era considerado refugo. Muita produção ficou 
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sem comércio, pois estava abaixo da qualidade exigida, ficando a cargo dos agricultores sua 

comercialização. Como a porcentagem da produção que estava dentro do padrão para o 

comércio pelos critérios do projeto era baixa, a receita não cobriu os gastos da lavoura. A 

seguir relatos sobre as exigências do mercado do pimentão orgânico: 

A ideia do projeto era essa, era de atingir o mercado. E um mercado que era um 

tanto complicado. [...] Porque se o pimentão, se um mosquito chega lá e da um 

arranhãozinho nele, depois ele cicatriza aquilo direitinho, mas se chega no mercado 

não passava não. Nesse mercado não passava. [...] O pimentão tinha que ter uma 

medida, um tamanho e uma espessura para então ele entrar no mercado (Ninho, 53 

anos, Povoado Ilha do Ferro). 

Depois que estava tudo estruturado foi de águas a baixo. O preço estimulou mas em 

compensação não recompensava porque saia um tiquinho. Vamos dizê de 1.000 kg 

você tirava 100. Eles escolhia 100 e o outro ficava ai refugado. [...] ai quebremo as 

venta né (José, Povoado Mata Comprida). 

Tecnicamente o projeto foi muito bem sucedido, com qualidade garantida pelo 

acompanhamento dos técnicos do projeto responsáveis pelas capacitações dos agricultores e 

pela orientação na produção e beneficiamento. Todo o processo certificado54 pelo Instituto 

Biodinâmico (IBD), órgão reconhecido internacionalmente, responsável pela emissão de 

parecer técnico validando a produção dentro das normas de qualidade orgânica. 

A produção de pimentão orgânico ultrapassou as expectativas, com produção em 

quantidade acima da capacidade de consumo dos compradores articulados pelo projeto. Muito 

pimentão foi perdido na roça. Sem mercado orgânico suficiente e organizado para absorver 

um produto diferenciado, a solução dos agricultores foi vender o pimentão orgânico com o 

preço do pimentão convencional nas feiras locais e por atacado na CEASA – Central de 

Abastecimento de Maceió. Essa experiência, das primeiras safras, de plantio de um único 

produto levou o projeto à diversificação da produção com banana e inhame, ampliando seu 

mercado e evitando pragas e doenças.55 

Durante o período do projeto, e após aproximadamente 8 anos sem cheias no rio São 

Francisco, os agricultores foram surpreendidos com duas cheias (2002 e 2004) que inundaram 

a área produtiva com perda total da produção. Esses dois episódios resultaram em grande 

prejuízo econômico. A recuperação do plantio levou muito tempo e durante o período sem 

comercialização os agricultores ficaram sem renda. 

                                                
54

 O processo de certificação por auditoria, onde uma empresa certifica o processo produtivo, dando direito ao uso de selo de produtor 

orgânico reconhecido nacional e internacionalmente garante aos consumidores a qualidade e a procedência do produto, sendo indispensável 

para acessar mercados que ultrapassem a relação direta entre produtor e consumidor. 
55

 A monocultura é uma prática que vai contra os princípios de manejo da agricultura orgânica, pois ao uniformizar o ecossistema ocorre um 

desequilíbrio entre as populações que o compõe, o que resulta em aumento de proliferação de organismos potencialmente prejudiciais a 

cultura de interesse. Práticas que promovam a biodiversidade nos agroecossistemas como rotação de cultivos, consórcios, sistema 

agroflorestais, cercas vivas, etc, são indispensáveis para a prática da agroecologia e da agricultura orgânica pois auxiliam na promoção da 

saudável e do equilíbrio ecológico do ecossistema.  
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Importante frisar que os custos para implantação do projeto, principalmente o sistema 

de irrigação coletivo56, foram de responsabilidade dos agricultores que fizeram empréstimos 

individuais e coletivos no Banco do Nordeste. 

As dificuldades encontradas na comercialização como: nicho de mercado exigente, 

comercialização como produtos convencionais, gastos elevados com logística, falta de 

domínio dos processos de compra e venda pelos agricultores - orquestrado pelas instituições 

proponentes do projeto-, calotes de clientes que não realizaram o pagamento de produtos 

recebidos, associados à perda da produção por eventos naturais (enchentes)levou os 

agricultores a um recesso econômico que os levou a contrair mais dívidas e inadimplência, 

tornando o projeto insustentável e comprometendo a própria sobrevivência dos agricultores. 

Perdi, perdi, perdi perdendo. [...] até hoje eu tenho um cheque de três mil reais 

perdido. [...] Mandei uma carrada, um baú de pimentão. Mandei uma carrada pra 

Maceió, até o saco perdi. Fora as barricada que foram pra Ilha do Ferro e nunca tive 

retorno. Nem dinheiro e nem o material de volta (Giovani, 63 anos, Mata 
Comprida). 

Um dos fatores que contribuiu para o fracasso da iniciativa foi justamente a forma 

operativa do projeto que estava ancorada na mediação de agentes externos à comunidade. 

Apesar da organização associativa, os contratos e as relações com o ambiente externo eram 

realizadas pelos técnicos das instituições proponentes. Foi justamente o aspecto relativo à 

gestão que fugiu do controle dos agricultores - contratos não cumpridos, produtos entregues 

que não foram pagos - que resultou no fracasso do projeto. Como já destacado, o mercado foi 

outro ponto de estrangulamento do projeto, regras muito rígidas com padrão tipo exportação 

para abastecer um seleto nicho de consumo orgânico nas capitais do nordeste, o que resultou 

em perda de mercadoria de alta qualidade, devido a grande produção e pouca demanda. 

Apesar dos percalços, o projeto Pimentão Orgânico foi muito importante na região, 

pois demonstrou a viabilidade técnica da produção orgânica, resgatou práticas e receitas 

tradicionais de manejo ecológico, realizou cursos e formação com os agricultores. 

Conhecimento gestado que ficou não só com os agricultores que participaram do projeto, 

como também com os técnicos e a governança local, e que de certa forma se disseminou na 

região, não só como técnica, mas como experiência vivida.Com o fim do projeto, há 

necessidade de novo reordenamento nas atividades produtivas do povoado da Ilha do Ferro, 

                                                
56

 Como forma de viabilizar o plantio em toda a área da lagoa da Ilha do Ferro, a primeira iniciativa do projeto foi convencer os agricultores a 

retirarem as cercas que dividem as propriedades para facilitar a implantação do sistema de irrigação coletivo e o preparo das terras. O projeto 

de irrigação não foi projetado prevendo eventuais desistências, de modo que para chegar no último terreno da lagoa tinha que passar por 

todos. Os agricultores que por algum motivo desistiram do projeto permaneceram se beneficiando da irrigação, porém não contribuindo 

economicamente com as contas de energia. Esse e outros conflitos relativos ao modelo de organização e trabalho coletivo assim como 

problemas relativos ao mercado levaram o projeto e os agricultores a impasses financeiros e administrativos. (Dados de campo) 
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alterando a dinâmica das famílias, das propriedades e do povoado na busca por alternativas de 

trabalho que possibilite a renda, a segurança alimentar e a reprodução social. Segundo Ninho: 

[...] quando foi fracassando, uns foram trabalhando de pedreiro, outros foram 

trabalhando de roça mesmo, tem um deles que trabalha para Jorge, outros venderam 

as terras pra outros que hoje nem fazem nada assim do projeto de irrigação só planta 

capim para gado, essas coisas. Hoje tem pessoas aqui criando mais gado que na 

época do projeto. No caso Jorge e Gilvan. Essas pessoas, depois que acabou o 
projeto eles aumentaram a quantidade de gado. E nessa região que a gente chama de 

centro a atividade das pessoas é essa mesmo, é criar gado, ovelha, bode essas coisas 

e continua sendo (Ninho, 53 anos, Ilha do Ferro). 

Por outra via, em outro momento e com outro formato, o município de Pão de Açúcar 

experimenta anos mais tarde uma nova experiência em produção orgânica com a 

APAOrgânico que de certo modo se beneficiou da experiência anterior e acolheu os 

agricultores agroecológicos que ficaram órfãos do projeto Pimentão Orgânico construindo 

uma nova institucionalidade que será descrita a seguir. Como podemos observar, o projeto 

pimentão orgânico estava ancorado no mercado, no atendimento a um nicho, caracterizando o 

que Sevilha Guzmán irá definir como agroecologia “fraca” ou agricultura orgânica de 

mercado ou simplesmente agricultura orgânica. Esse ponto é o principal diferencial com 

relação ao projeto da APAOrgânico que mesmo estando voltada ao mercado, é um mercado 

local, institucional, dentro de políticas de fortalecimento da agricultura familiar e da 

agroecologia, em um projeto que considera não só a reprodução econômica mas a busca de 

autonomia mesmo que relativa incorporando o debate da segurança alimentar, da 

comercialização direta em mercados de proximidade, da participação em programas e 

políticas públicas. Essas diferenças serão determinantes para entendermos a experiência da 

APAOrgânico, suas conquistas e desafios, tópico que será desenvolvido no capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 -  AGROECOLOGIA E REPRODUÇAO SOCIAL NO SERTÃO 

ALAGOANO: a experiência da APAOrgânico 

No capítulo 2, busquei mostrar que a experiência em produção agroecológica da 

APAOrgânico é o resultado de um processo histórico coletivo vivenciado pelos agricultores 

da região, inserido em um contexto social, econômico e político relacional que toma forma e 

conteúdo de associação a partir de programas e políticas orquestrados por instituições 

públicas e privadas. Nesta arena, as particularidades impressas por cada sujeito social 

envolvido irão definir os campos de possibilidades para seguir se reproduzindo. 

Nesse sentido, a decisão de cada indivíduo em participar de uma associação de 

produção e comercialização agroecológica é um misto entre sua trajetória individual e 

coletiva. A escolha em produzir sem agrotóxicos é ao mesmo tempo resultado de sua 

vivência, de oportunidade de mudança, de acesso às políticas públicas e ao mercado e 

configura sua capacidade de agência, que está relacionada às estratégias escolhidas pela 

família para garantir sua reprodução social. 

Neste sentido, os relatos dos agricultores Zezé, Junior e Ciana elucidam o aspecto 

tradicional do plantio sem o uso do veneno: 

 [...] toda a vida trabalhei na agricultura. E nós trabalhava sem passar veneno em 

nada. Toda a vida. Sempre o que nós tira é orgânico. Nunca passamos veneno em 

nada. Eu comecei com nove anos a trabalhar no tempo dos meus pais (Dona Zezé, 

61 anos, Povoado Limoeiro). 

É porque nós já plantava sem veneno. A técnica hoje é bem dizer quase a técnica 

que usava antigamente. Pra mim ela mudou muito pouco. [...] Ela mudou mais pra 

quem nunca tinha mexido com isso, mas para quem sempre viveu plantando 

verdura... Só que antigamente o povo trabalhava com veneno. Mas nós não 

trabalhava, aí acho que a mudança foi pouca (Junior, Povoado Restinga). 

[...] plantava tudo assim, nunca botei veneno, essa terra da gente aqui nunca foi 

botada veneno nenhum. Minha sogra mesmo, minha sogra diz que, quando plantava, 

um canteiro dava outro não dava. Mas nunca botou nada. Era assim. É, sempre foi 

assim (Ciana,41 anos, Povoado Boqueirão do Rio). 

A vida desses agricultores familiares sertanejos é fundamentada no conhecimento 

tradicional sobre as práticas e manejos do ecossistema da Caatinga, revelando o modo de vida 

particular das comunidades rurais do sertão. Essas comunidades desenvolveram formas 

específicas de uso e manejo dos recursos naturais relacionadas aos ciclos produtivos, aos 

períodos de estiagem e suas estratégias coletivas para superar as dificuldades através da 

integração entre a criação animal e vegetal no interior da caatinga, ao uso de plantas da 

caatinga para alimentação animal e humana e para os cuidados com a saúde coletiva, ao 

manejo e uso compartilhado da água e à preservação de sementes apropriadas ao cultivo no 

sertão. Tais práticas e saberes passados de geração em geração fazem parte do ser sertanejo. 

Do domínio desse saber e fazer coletivo depende sua reprodução, sua vida social e sua 
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autonomia. Esse conhecimento e modo de vida herdado e transmitido são partes de uma 

herança cultural que está vinculada aos interesses coletivos e ao uso compartilhado dos bens 

da natureza, de fundamental importância para a prática da agricultura ecológica, sendo o 

embrião da experiência agroecológica da APAOrgânico. 

A relação entre as práticas tradicionais e a agroecologia pode ser melhor 

compreendida à luz das reflexões de Sabourin (2011). Para o autor, esse conhecimento é 

incorporado e atualizado em políticas públicas, programas e projetos de atuação coletiva. O 

autor destaca a permanência e reatualização de práticas de reciprocidade diante dos processos 

de descampesinização e recampesinização, de mobilidade e reordenação dos atores sociais do 

campo no contexto de consolidação do capitalismo a partir de políticas públicas de 

valorização da agricultura familiar, da organização coletiva em associações e cooperativas, do 

desenvolvimento de sistemas de produção agroecológicos e da formação e articulação de 

redes (interconhecimento) de produção e comercialização solidária entre camponeses e 

consumidores a partir de valores éticos que promovam e valorizem o caráter multifuncional 

da agricultura camponesa ao produzir bens públicos de interesse coletivo. Essas formas de 

reatualização da reciprocidade destacadas por Sabourin são ao mesmo tempo estratégias 

utilizadas pelos agricultores familiares da APAOrgânico para garantir sua reprodução social. 

Diante do exposto, com base em dados da pesquisa de campo e à luz dos referenciais 

teóricos, este capítulo busca interpretar como a agroecologia é compreendida e gestada pelos 

diferentes atores sociais em Pão de Açúcar, em especial pelos envolvidos na constituição da 

APAOrgânico. Para tanto, o terceiro capítulo está dividido em 3 partes: a primeira trata de 

problematizar sobre as mudanças necessárias para a produção agroecológica, configurando 

um processo de transição que envolve o resgate do conhecimento tradicional em diálogo com 

o conhecimento científico para a construção de um agroecossistema sustentável; a segunda 

parte trata de correlacionar a prática agroecológica diante das estratégias de renda e 

reprodução social dos agricultores familiares da APAorgânico perante o contexto sócio 

político do município de Pão de Açúcar, e a terceira parte trata de avaliar a do processo de 

constituição e consolidação da APAorgânico a partir do projeto PAIS, tendo como elementos 

de analise a visão dos agricultores sobre o projeto e a associação. Nesse contexto, a 

experiência agroecológica da APAOrgânico se consolida através do acesso as políticas 

públicas voltadas para a agricultura familiar, a agroecologia e a produção orgânica, se 

apresentando como uma oportunidade de inclusão social, geração de renda e reprodução 

social para a agricultura familiar camponesa. 
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3.1. A construção do conhecimento agroecológico pelos agricultores da 

APAOrgânico. 

Neste tópico será abordado o processo de transição agroecológica dos agricultores, 

tendo como foco de análise da sustentabilidade dos sistemas agrícolas que está relacionado ao 

conceito de agroecossistema e à valorização do etnoconhecimento como ferramenta para a 

construção do conhecimento agroecológico. 

Segundo Altieri (2000), a maior preocupação dos pesquisadores, agricultores e 

formuladores de políticas públicas em todo o mundo é a busca por sistemas agrícolas 

autossustentáveis, com baixo uso de insumos externos, diversificados e eficientes em termos 

energéticos. A sustentabilidade dos sistemas agrícolas em longo prazo está diretamente 

relacionada ao uso de práticas de manejo ecologicamente seguras, daí a importância de pensar 

a prática agrícola como um ecossistema, ou agroecossistema. 

O termo agroecossistema deriva do conceito de ecossistema, que provem da ecologia. 

Para Stephen R. Gliessman, o agroecossistema: 

[...] representa um local de produção – uma propriedade, por exemplo – 

compreendido como um ecossistema. O conceito de agroecossistemas possibilita 

analisar os sistemas de produção de alimentos no seu conjunto, incluindo os insumos 

e as interações entre as partes que o compõem (GLIESSMAN, 2001, p 61). 

Para atingir a autossustentabilidade dos sistemas produtivos a agroecologia busca 

valorizar o conhecimento tradicional das comunidades rurais sobre o manejo do ecossistema. 

Esse conhecimento detalhado do ambiente é de fundamental importância para a agricultura 

ecológica. 

O conhecimento camponês sobre os ecossistemas geralmente resulta em estratégias 

produtivas multidimensionais de uso da terra, que criam, dentro de certos limites 

ecológicos e técnicos, a auto-suficiência alimentar das comunidades em 

determinadas regiões (TOLEDO et alii, 1985, apud ALTIERI, 2000, p. 21). 

Partindo desse entendimento do agroecossistema, faremos um percurso nos diferentes 

momentos da trajetória da agricultura no município de Pão de Açúcar para analisarmos o 

processo de transição agroecológica que se evidencia tanto a partir da agricultura tradicional, 

como das experiências de agricultura convencional. 

Como já destacado através do resgate histórico da agricultura no município de Pão de 

Açúcar, a produção orgânica/agroecológica tem sua origem nas práticas tradicionais da 

agricultura da região, no manejo da caatinga, no cultivo do arroz, do algodão, nas roças de 

sequeiro, na agricultura de subsistência. O modo de vida dos agricultores ribeirinhos que 

antecede a construção da hidrelétrica de Xingó no rio São Francisco estava intimamente 

conectado aos ciclos da natureza. O entendimento do regime das chuvas, das secas e das 

vazantes era de fundamental importância para a prática da agricultura, pois não existiam 
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mecanismos de artificialização. A forma natural de se ter água era aguardando os períodos de 

chuva. Essa dependência dos ciclos naturais aproxima o homem da natureza e lhe possibilita 

que desenvolva um conhecimento específico de uso e manejo dos recursos naturais. 

Podemos observar no relato de Carlinhos o modo de vida dos camponeses da “Região 

de Baixo” antes da chegada da irrigação. Suas práticas dependiam exclusivamente dos ciclos 

naturais. Quando era inverno, se dedicavam a agricultura, quando era o tempo de frutas 

faziam a poda das árvores, criavam acessos para coletar as frutas, quando chegava o verão 

deixavam a roça retornando no ano seguinte. Carlinhos relata a forma de manejo das terras 

relacionada aos ciclos naturais e aos períodos de safra: 

Aqui era mato, [...]. Então vamos dizer assim, pronto acabou as manga. Não zelava 
mais, abandonava. Não vinha nem aqui. Ai chovia, começava a florescer. Ai vinha, 

limpa o mato ao redor das mangueiras (Carlinhos, 36 anos, Povoado Limoeiro). 

O relato de Abelardo ressalta as mudanças relativas à diminuição dos períodos 

chuvosos e ao fim da agricultura de vazante. As datas tradicionais para cultivo de milho no 

sertão, alusivas aos santos católicos São José no dia 19 de março para o plantio e São João no 

dia 24 de junho para colheita, correspondem ao período chuvoso no sertão. Tal conhecimento 

se associa aos credos e práticas de devoção, que atualmente já não são garantia de boas 

colheitas. Esses depoimentos sugerem mudanças no clima da região, modificando o 

tradicional manejo do agroecossistema e imprimindo uma nova realidade, de maior 

dependência entre a produção e os sistemas de irrigados que nem sempre estão à disposição 

dos agricultores. 

Antigamente era arroz e milho, mas só quando chovia. O rio enchia. Não tinha 

irrigação. Também não tinham as barragens para empata o rio de encher, quase todo 

o ano o rio enchia. Ai, de onde pega aqui, vizinho aqui até topa lá onde Jorge 

trabalha, no pé do morro, era mesmo que um rio isso aqui. Ai o povo plantava arroz, 

nas cabeceiras. Onde não dava para plantar arroz eles enchiam de milho e feijão. 

Todo o ano tinha uma safra grande aqui de arroz. [...] Hoje, aqui só dão as coisas se 

for agoada, sem sê não dá. O verão como é que está aqui, tá de rachar mesmo. Se 

você for plantar para esperar por chuva, não planta não. Dia de São José é o dia que 

você planta para colher no São João. Mas quem foi que plantou, só se tiver uma 

agoação, como Jorge assim. Eu alcancei aqui muito tempo que o pessoal tinha 

milho de São João com roça sem agoação. Hoje você não acha em canto nenhum 

(Aberaldo, Ilha do Ferro). 

Como já destacado, a agricultura se desenvolveu sobre dois agroecossistemas 

distintos: através do manejo da caatinga nas terras de sertão e do manejo da água nas terras de 

várzea. Nas terras de sertão a produtividade está relacionada à fertilidade natural dos solos, 

que explodem em vida no período das chuvas atrelado ao sistema de corte, queima e pousio 

(agricultura de coivara). Nas terras de várzea, a fertilidade era renovada com as cheias do rio, 

a rotação de culturas e o descanso ou pousio. Além da incorporação de esterco, geralmente de 

bovino, mas também ovino e caprino. Essa fertilidade natural permitiu o cultivo de modo 
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tradicional por gerações. Diante dessa realidade, conforme relato dos informantes, no 

Povoado Mata Comprida o cultivo orgânico não apresentou dificuldades técnicas de produção 

no começo da experiência do projeto Pimentão Orgânico, o que pode ser observado no 

depoimento abaixo: 

A produção foi boa. Essas terras aqui são boas, elas ajudam muito. Com pouca 

cobertura ela dá o desejado, o que a gente deseja, o que a gente quer. Com pouca 

cobertura. Cobertura foliar, adubo orgânico que é um adubo mais devagar. Mas ela 

dá, e dá de primeira. É só cultivar direitinho. Nós aí não estamos aplicando nada. Só 

a limpar e água. Ainda não aplicamos nem uma calda ai. Só na força da terra, não 

colocamos nada ai (José, Povoado Mata Comprida). 

O entendimento dos ciclos naturais de fertilização das terras e a busca de formas de 

manejo que propiciem a manutenção da fertilidade ao longo das sucessivas colheitas é o 

principal parâmetro para avaliar a sustentabilidade dos sistemas de produção. Importante 

destacar que o conhecimento tradicional muitas vezes dispõe de conhecimentos privilegiados 

sobre o ecossistema, mas, no entanto, sua prática produtiva não dá conta de incorporar este 

conhecimento em seu sistema de produção ou o incorpora como um elemento isolado, como é 

o caso da fertilização das terras com incorporação de matéria orgânica. Segundo Gliessman 

(2001, p. 238), “Quando o solo é compreendido como um sistema vivo, dinâmico - um 

ecossistema -, o manejo para a sustentabilidade torna-se um processo sistêmico”. Neste 

sentido o manejo da fertilidade é baseado no conhecimento dos ciclos dos nutrientes, do 

desenvolvimento da matéria orgânica e do equilíbrio entre os componentes vivos e não vivos 

do solo. Assim a matéria orgânica passa a ser um dos principais componentes para manter a 

saúde e a fertilidade do solo, sendo parte integrante e constituinte da dinâmica dos sistemas 

produtivos a ser manejada e potencializada através do manejo e incorporação das plantas 

(GLIESSMAN, 2001; ALTIERI, 2012). 

Podemos observar no relato abaixo de Ciana, seu conhecimento sobre as plantas da 

caatinga, sobre os ciclos de decomposição do carbono e sua importância para o 

desenvolvimento das plantas. No entanto, ela não utiliza esse entendimento para a construção 

de agroecossistemas integrados à caatinga, que incorporem estes elementos como parte do 

ecossistema. Em sua lógica produtiva, o ecossistema da caatinga lhe fornece a fertilidade 

através da decomposição das suas folhas a qual é transportada para seu sistema produtivo, não 

se preocupando em “criar” matéria orgânica a partir do manejo de plantas de cobertura em seu 

sistema produtivo. Desse modo, a incorporação de matéria orgânica externa ao sistema 

produtivo não é o suficiente para repor os nutrientes extraídos pelas sucessivas colheitas, 

tornando os solos de modo geral pobres e desgastados. 

[...] eu queria que minha terra fosse que nem aquela de Biluca, de Carlos. Terra boa, 

não precisa estrume, não precisa nada. Mas essa minha aí, a pessoa tem de ir toda 
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semana atrás na caatinga atrás de estume. [...] todo tipo de estrume eu trago do mato. 

[...] É a folha do mato que cai. Esses paus mesmo ficam tudo velho né. Aí, se 

esbagaça tudo, fica o estrume. Quando a pessoa vai buscar, tá só o estrume fofinho. 

[...] O que eu gosto mais de pegar é de quixabeira. O estrume melhor que tem é o de 

quixabeira. Agora fora o de quixabeira eu trago de tudo, é de catingueira, é de tudo 

((risos)). De tudo, de gado, misturo, faço uma misturada e pronto (Ciana,41 anos, 

Povoado Boqueirão do Rio). 

Esses dois exemplos mostram a necessidade de reflexão sobre as práticas tradicionais 

de manejo do ecossistema para realização da agricultura sustentável. Neste sentido, o diálogo 

de saberes entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico tem sido o 

dinamizador dos processos de construção e consolidação do conhecimento agroecológico para 

o manejo de agroecossistemas sustentáveis. 

Com a interrupção do processo natural de depósito de sedimentos orgânicos nas terras 

de várzea com a instalação das hidrelétricas no Rio São Francisco, a renovação da fertilidade 

natural dos solos já não mais ocorre, e o solo tem perdido sua capacidade produtiva após os 

sucessivos cultivos. Em vistas disso e da melhoria da qualidade da produção orgânica, a 

agricultura orgânica preconiza que a propriedade orgânica não apenas se preocupe com a safra 

vigente mas que crie um sistema de produção na propriedade, que busque o equilíbrio no 

agroecossistema. Para tanto, é desenvolvido um conjunto de práticas para o manejo adequado 

e saudável do ambiente produtivo. Muitas vezes, esse é um dos pontos de tensão entre os 

agricultores e os técnicos, o qual está relacionado ao método utilizado na construção da 

agroecologia como pode ser observado no relato abaixo da experiência do agricultor durante o 

projeto Pimentão Orgânico: 

[...] eles inventaram [os técnicos do projeto]. Você planta vários tipos de plantas 

dentro do mamão. Nós plantamos aí aquela crotalária, o milheto, feijão andú. E 
quem vai, o meu Deus, era uma soma aí de mistura aí no meio. Você entrava aí, era 

uma capoeira que dava para correr boi. Mas foi um mamão fraco do filho da peste, 

por causa dessa maneira que eles fizeram. [...] O pimentão foi bom, mas nós 

limpava, não fizemos como eles queriam. Onde fizemos o que eles queriam a 

produção foi pequena. Porque era para deixar no meio do mato né (José, Povoado 

Mata Comprida). 

Aqui temos o exemplo oposto, assim como as práticas tradicionais devem ser 

questionadas, refletidas e adaptadas, as tecnologias de manejo agroecológico devem ser 

construídas e não transferidas aos agricultores. O exemplo deixa claro a forma de trabalho dos 

técnicos no projeto Pimentão Orgânico, pautado no modelo difusionista, na transferência 

vertical do conhecimento do técnico para o agricultor, mesmo se tratando de uma iniciativa de 

inspiração agroecológica (CAPORAL E COSTABEBER, 2000; GT-CCA/ANA, 2007). Esse 

procedimento de trabalho resultou no fracasso da tecnologia agroecológica e na resistência do 

agricultor em sua utilização. 
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A metodologia utilizada na abordagem agroecológica tem sido uma das principais 

preocupações do movimento agroecológico, sendo o principal tema do II Encontro Nacional 

de Agroecologia (ENA) realizado em 2007 e intitulado: Construção do Conhecimento 

Agroecológico - novos papéis, novas identidades. O caderno do II ENA promovido pelo 

Grupo de Trabalho de Construção do Conhecimento Agroecológico da Articulação Nacional 

da Agroecologia (GT-CCA/ANA) sintetiza o debate a partir de experiências concretas sobre 

os desafios da abordagem metodológica para a construção da agroecologia. O documento 

destaca a necessidade das organizações atuarem nos processos sociopolíticos para o avanço 

efetivo na construção da agroecologia. Dentre os diversos aspectos abordados no texto, 

enfatizam as dificuldades de superar o modelo de intervenção vertical pautado na 

transferência de saberes e apontam para a necessidade de uma abordagem voltada para a 

reflexão a partir das práticas do cotidiano, sendo o conhecimento tradicional a base do 

processo de reflexão. 

A intervenção do tipo temática, mesmo quando originada de processos de 
diagnóstico da realidade, pode dar origem a rotinas sem reflexão. Nesses casos, as 

pessoas das organizações dedicam a maior parte de seu tempo na execução das 

atividades com raras oportunidades para refletir e sistematizar seus aprendizados e 

lições. Quando as organizações têm dificuldade de parar para refletir o 

conhecimento se estanca, assim como as práticas metodológicas. (GT-CCA/ANA, 

2007, p.23) 

O documento enfatiza as experiências de construção de redes sociotécnicas como 

estratégia para o avanço do conhecimento e das identidades sociais dos agricultores. “Essas 

redes têm como princípio o estreitamento da relação entre as organizações dos agricultores e 

pesquisadores e instituições científicas ou acadêmicas” (GT-CCA/ANA, 2007, p. 35), 

integrando o conhecimento técnico-acadêmico com o saber tradicional com o 

desenvolvimento de pesquisas participativas e reflexivas a partir da realidade local. 

Neste sentido, a agroecologia se constrói enquanto processo que envolve resgate de 

práticas tradicionais, diálogo e construção coletiva a partir da realidade do sujeito social. Um 

processo que leva tempo, pois envolve mudança de postura em diferentes instâncias da vida, 

não só do sujeito, mas da família e do contexto social em que se encontra. A agroecologia 

realizada pela APAOrgânico encontra-se no início desse processo de mudança que tem sido 

vivido e experimentado pelos agricultores a partir do contato com o projeto Pimentão 

Orgânico e posteriormente com o projeto PAIS. Abaixo depoimento dos agricultores sobre 

este processo de aprendizado e transição para o sistema de produção agroecológico: 

No projeto pimentão aprendi muita coisa: aprendi a fazer biofertilizante, o negócio 

do mijo da vaca. Foi nesse projeto do pimentão pra cá. Hoje não tem nada, é tudo 

orgânico. Hoje não vô mais pra veneno de jeito nenhum, não vô pra veneno mais 

(Jorge, 60 anos, Ilha do Ferro). 
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[...] quando apareceu esse projeto da Ilha do Ferro aí foi que apareceu o orgânico. Aí 

que fomos começar a aprender como é que era. [...] Não é tudo fácil, não vou dizer 

que é. Tem informação de um e de outro e a gente tem que analisar onde vai chegar 

o ponto. [...] Depois, veio esse outro projeto [se refere ao projeto PAIS][...] Eu já 

sabia um pouco, né, porque eu tive muita reunião, muito evento. E tinha um técnico, 

ele me ensinou bastante e teve um pouco de experiência comigo. Muito evento a 

gente participou. Tive umas boas experiências quando fui para fora, para Petrolina, 

para Arapiraca nesse mundo a fora. Sempre ele botava eu para representar um 

bocado de coisa, fui bastante. E eu achei muito bom (Giovani, 63 anos, Mata 

Comprida). 

Ai quando a gente teve essa oportunidade de fazer esse curso com o Aly. Um 
senegalês, um engenheiro agrônomo. Aprendi muita coisa, o Aly é muito inteligente. 

Aprendi muita coisa com ele, [...]. Aprendemos mesmo o que é orgânico com o Aly 

(Reginaldo, Povoado Mata Cumpria). 

Os agricultores destacam o aprendizado técnico adquirido sobre produção orgânica e 

agroecológica a partir da participação em dois projetos (Pimentão Orgânico e PAIS) que 

oportunizaram capacitações, cursos, viagem de intercâmbio, etc., assim como o 

estabelecimento de parcerias e relações pessoais em prol do desenvolvimento da 

agroecologia. 

Por diversos motivos relacionados principalmente a matriz de pensamento 

epistemológico e ao método de trabalho utilizado pelas instituições promotoras da agricultura 

agroecologia na região, neste caso em particular o SEBRAE, assim como o “forte caráter 

comercial da PNAPO” (MAZALLA NETO, 2014, p. 53) e o perfil pouco articulado da 

APAOrgânico com as redes sociotécnicas relacionadas à agricultura familiar camponesa e à 

agroecologia e demais organismos de classe do território, a organização sócio produtiva da 

APAOrgânico tem se configurado como uma experiência eminente técnica, pois carece de um 

ambiente institucional que promova o debate político e social do papel da agroecologia. 

Sendo assim, a experiência da APAorgânico está ancorada em duas linhas de atuação: 

por um lado, volta-se à produção; neste caso, focaliza as tecnologias de produção que 

possibilitem a transição agroecológica e a adequação da propriedade à Legislação brasileira 

para Sistemas Orgânicos de Produção com vistas à comercialização para os programas 

governamentais, ou seja, produzir mais e melhor de forma orgânica para acessar os mercados 

institucionais. Por outro lado, está focada na organização do coletivo enquanto associação, 

privilegiando aspectos operacionais e resgatando valores associativos. De acordo com o GT-

CCA/ANA (2007), as experiências que envolvem a criação de organizações de agricultores 

agroecológicos orientadas para a comercialização, correm o risco de que a lógica de mercado 

(que envolve aspectos econômicos, administrativos, financeiros, etc.) prevaleça sobre as 

dimensões sistêmicas da agroecologia. Neste caso, trata-se de uma agroecologia de mercado, 

tecnológica, de substituição de insumos. Essa prática agroecológica distanciada dos valores 
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sociais e culturais, denominada por Sevilha Gusmán (2005) como “agroecologia fraca” e seu 

extremo oposto, a “agroecologia forte”, exprime um gradiente agroecológico onde podemos 

avaliar o grau de expressão das práticas, princípios e dimensões agroecológicas, estando a 

agricultura orgânica na extremidade deste gradiente, no lado da “agroecologia fraca”, pois 

visa apenas à utilização da tecnologia de produção verde e o acesso a um nicho de mercado 

(MEIRELLES, 2000; SEVILHA GUSMÁN, 2005;COSTA NETO, 2008; CAPORAL et alii, 

2009). 

Nesse sentido, o viés econômico se sobressai na experiência da APAOrgânico ao focar 

no acesso aos mercados institucionais para comercialização de produtos agroecológicos sem 

aprofundamento dos aspectos culturais, sociais e políticos que envolvem a prática 

agroecológica. Essa conduta reflete no comportamento do coletivo que se traduz na forma que 

os agricultores entendem a associação. Trata-se de uma organização voltada para a 

comercialização da produção, e não de uma organização voltada para o fortalecimento do 

coletivo, de enfrentamento de modelo de desenvolvimento, de posicionamento político, o que 

indica um distanciamento da experiência agroecológica da APAOrgânico do lado “forte” da 

agroecologia. 

Esta característica, contudo, não representa o perfil generalizado dos sócios da 

APAOrgânico que ao longo dos anos tiveram a oportunidade de conhecer sistemas de 

produção, trocar experiências produtivas e organizativas, participar de dias de campo e 

capacitações na área da produção orgânica e agroecológica e de diferentes formas 

incorporaram em suas práticas princípios e valores rumo à transição agroecológica. Esse 

conjunto de experiências auxilia o processo de transição que vem sendo promovido pela 

associação, mas que, no entanto, tem encontrando resistência de alguns agricultores à 

mudança e incorporação de práticas agroecológicas em seu sistema produtivo. 

Tivemos muitas capacitações, quem soube aproveitar, [...], a gente teve vários curso: 

curso de associativismo, curso de financeiro, de como administrar o dinheiro, curso 

de sustentabilidade no campo, curso de produção, de biofertilizante, de isso, de 

aquilo outro. É porque infelizmente a nossa cultura aqui é muito pobre. As pessoas 

não dão muito valor pra esses pequenos detalhes. Eles pensam em produzir [...]. 

Agora não pensam de produzir o biofertilizante, as caldas. Pensam em produzir. Não 

tô trabalhando com veneno, vô só coloca o estrumo. A minha adubação é esterco e 

pronto. Mas alguns produtores já fazem, que nem eu né. O João já fez, dona Zezé já 

fez. Mas assim, não pôs em prática. Eu mesmo, por mim mesmo eu digo a você. O 
conhecimento que eu tenho hoje de produção orgânica, eu ainda não pus em prática 

100%. Tô trabalhando pra por em prática nessa nova produção que eu tô fazendo lá 

embaixo. Quando eu começar a trabalhar lá embaixo, eu quero trabalhar com todo o 

sistema como eu aprendi. Tudo. Fazer calda, fazer biofertilizante, fazer tudo. Essa é 

a minha próxima etapa, o próximo sonho. (Dedé, 47 anos, Povoado Limoeiro). 

Podemos observar no relato de Dedé o perfil dos cursos, relacionados a aspectos 

econômicos, associativos e produtivos, confirmando o caráter empresarial da associação. Para 
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Sabourin (2012), a atualização de práticas de reciprocidade por meio de organizações 

(associações de produtores) de natureza produtivista, fundada no desenvolvimento de troca 

mercantil, dá lugar a tensões e conflitos de interesse. Essas tensões estão anunciadas no relato 

de Dedé ao expressar a dificuldade dos agricultores em incorporarem o que aprendem nas 

capacitações, sendo a cultura interpretada por Dedé como um empecilho às mudanças nas 

práticas de manejo. Na sequência de seu relato, Dedé destaca que a maior dificuldade está em 

retirar do sistema de produção insumos químicos não aceitos na agricultura orgânica, 

principalmente a ureia, utilizada para o crescimento das plantas. 

No início teve dificuldade e ainda hoje nós temos dificuldade com os produtores, 

nesse sistema, pra eles absorver esse sistema. Ainda tem uns dois hoje que não 

acredita. [...] A princípio foi muito difícil, já tinha uns dois que já trabalhavam com 

outros produtos, que nem ureia, pra melhorar o desenvolvimento das plantas, [...] no 

plantio da melancia já trabalhavam com ureia, com algum tipo de agrotóxico. Você 

sabe que o coentro, a cebolinha não precisam de trabalhar com agrotóxico, essas 

coisas, com química, mas precisa de ureia, que é pra desenvolver mais rápido. Ai já 

tinha alguns deles que tinham essa prática. E pra tirar deles foi difícil. Inclusive foi 

punido dois, porque a gente não conseguiu que eles eliminassem 100% essas 

práticas. Mas já outros que não trabalhavam, foi bem absorvido, eles foram só 
modificando a maneira de queimada, não fazer mais queimada, de aproveitar o 

material que sobrava, que nem o mato, as coisa. De não deixar as roça que nem 

terreiro, que as roça parecia um terreiro né. Devagarzinho a gente foi absorvendo. 

(Dedé, 47 anos, Povoado Limoeiro) 

Temos neste relato um aspecto bastante importante a considerar, que remete à 

concepção de produção orgânica, do que é permitido ou proibido, do porquê não deve ser 

utilizado e qual a importância das práticas de manejo agroecológicas. Neste sentido, o uso de 

substâncias não permitidas significa uma infração, uma transgressão, o que pressupõe a 

existência de regras e acordos que, quando não cumpridos, resultaram na punição e 

desligamento dos sócios. Esse tipo de comportamento, que infringe os acordos, as regras tanto 

da produção como da comercialização, tem gerado um ambiente de desconfiança no coletivo 

e nos consumidores sobre a origem e a qualidade orgânica dos produtos. Esse tópico será 

retomado mais adiante quando se trata especificamente da comercialização. 

Apesar de todas as dificuldades, são evidentes os avanços conquistados pela 

associação. Estes compreendem a ampliação das vendas, tanto do volume como da quantidade 

de recurso comercializado e também avanços técnicos que dizem respeito ao manejo do 

agroecossistema assim como mudanças de comportamento e de compreensão sobre a 

agricultura e a agroecologia. A esse respeito, importante observar no relato abaixo a reflexão 

do agricultor sobre sua mudança de pensamento a partir de um curso que participou com a 

APAOrgânico em 2012 sobre agricultura ecológica promovido pela AAGRA
57

 em Igaci. 

                                                
57

 O curso promovido pela AAGRA sobre Agricultura Ecológica foi proferido pelo Engenheiro Agrônomo Sebastião Pinheiro, importante 

pesquisador brasileiro na área agroecológica, seus cursos realizados em toda a América Latina para agricultores familiares e camponeses, 
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Antes eu tinha uma visão... eu quero lá saber se é orgânico. Se eu consigo produzir 

mais sem ser orgânico, eu vô produzir com veneno. Eu quero ter a renda. Só que 

depois que eu fiz o curso em Igaci com o professor Sebastião Pinheiro eu vim ver 

que não é só ter uma renda. Não adianta eu tá colocando veneno e tá pegando um 

câncer. O dinheiro que eu ganhei não vai servir pra nada. Entendeu? Eu quero 

aumentar a renda familiar. Eu quero ter uma estrutura financeira, eu quero ter. Mas 

se eu comer o que é sadio, tenho uma tendência a ter uma melhor expectativa de 

vida. Entendeu? Financeiramente eu quero ter um crescimento e se hoje nós 

conseguir transformar a associação numa cooperativa significa que ela cresceu. Se 

ela cresce, ela vai pegar mais funcionário. Entendeu? É o desenvolvimento. E hoje 

em dia, se é uma das coisa que tão investindo bem nessa área é a questão do 
orgânico. Entendeu? Tem que ver essa questão aí, se nós quiser transformar a 

associação em cooperativa, com fé em Deus vamos fazer isso, vai surgir mais 

emprego, vai surgir mais vagas. Entendeu? Querendo ou não, tem a ver com 

dinheiro. Mas não é só o dinheiro. (Valter, 37 anos, Povoado Limoeiro) 

No relato de Valter, podemos observar uma mudança em sua forma de pensar a 

respeito do uso de agrotóxicos e os problemas na saúde que vem em defesa da produção 

orgânica. É importante considerar quem está dando esse relato: Valter é sócio da associação, 

agricultor e funcionário público, não depende economicamente da agricultura para viver. Sua 

participação na APAOrgânico se dá pela produção em sociedade com Dedé em um pequeno 

terreno arrendado. Embora seu relato não represente a visão do conjunto de associados, Valter 

é influente na associação pois atua como segundo secretário e membro da Comissão de 

Verificação da qualidade orgânica, além de trabalhar por diária no recebimento das 

mercadorias na central de beneficiamento da APAOrgânico nas segundas-feiras, tendo um 

papel importante na fiscalização da qualidade dos alimentos recebidos. 

O presidente da associação também relata as mudanças que ocorreram em seu sistema 

de produção e na sua visão sobre a agricultura a partir de sua participação na associação. 

Destaca seu processo para retirar a ureia de seu sistema de produção, questiona a visão do 

consumidor que valoriza o produto pelo tamanho e não pela qualidade, estabelece a relação da 

agroecologia com as práticas tradicionais e apresenta sua nova visão sobre os cuidados com o 

solo e com a natureza e seu entendimento sobre as interações ecológicas entre as espécies em 

benefício do agroecossistema. São mudanças profundas que refletem seu compromisso com a 

agricultura ecológica e com a associação. 

A maneira da agricultura que eu trabalhava, eu não usava veneno diretamente, eu 

usava uréia. Mas a partir do momento que foi adquirindo o kit do PAIS. Que 

começou a vim as orientações que a uréia desgraçava com a terra e tudo. Ai eu fui 

dizendo: não quero mais uréia na minha terra não. [...] fui tendo outra visão do que 

era, a intenção e a pretensão do programa PAIS. [...] Daí pra frente eu fui tirando 
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outra visão. Porque se você cuida da terra, a terra vai lhe dar em troca. Eu tô tendo 

essa certeza daqui. Tá com 3 anos que eu aluguei aqui. Você chegue hoje. Quando 

eu cheguei lá pra trabalhar só tinha esse espinho, só tinha testa de touro. Mas eu 

cheguei, trabalho com ela com amor, boto adubo de MB4, boto esterco, caminhão de 

bosta ai já tem uns 30. Mas vai lá vê hoje. Pegue uma banana minha pra comer, 

pegue um mamão. A semana passada chegou uma senhora e perguntou: o moço, o 

que você bota nesse mamão que é tão doce? Eu disse: esterco do gado, e MB4 é o pó 

de rocha, é o pó de pedra que uma mineradora lá faz. Eu só boto isso e no mamão eu 

tô botando de vez em quando cinza que uma pessoa mandou eu botar cinza, e eu 

pego lá na padaria e de vez em quando eu boto. Eu tô aprendendo no dia a dia. Se eu 

cuidar dela, ela vai me dar algo em troca. [...] E tô aprendendo também, a cuidar do 
que sobrevive nela. Chegou agora pra morar lá uns Soin [macaco sagui]. Aí tem um 

cacho de banana lá maduro. A gente acha, que aqueles Soin que tão aí vai 

prejudicar. Não, eles não vão prejudicar, eles tão comendo praga. Soin ele como 

aranha, ele come a praga que ele pude pegar ele pega e come. Eles fazem a limpeza. 

Eles tão ajudando. Quer dizer, com essas coisas eu tô aprendendo.(Dedé, 47 anos, 

Povoado Limoeiro) 

Os depoimentos de Valter e de Dedé se diferenciam dos demais agricultores, pois suas 

trajetórias os levaram a vivenciar a saída do campo e hoje participam de um processo de 

retorno a partir do projeto PAIS, em um novo contexto de valorização do meio ambiente, da 

produção saudável, da revalorização política e social do sujeito social camponês. Representam 

o movimento de recampesinização, de retorno ao modo de vida rural sob a ótica da produção 

agroecológica. 

Essa mudança de visão de mundo proporcionada pela vivência agroecológica vem 

sendo consolidada com experiências concretas de cultivo. Os agricultores estão 

desenvolvendo sistemas de produção localmente adaptados, e portanto, mais adequados ao 

sistema orgânico de produção, escolhendo culturas mais resistentes e que melhor se ajustem à 

propriedade e aos seus interesses. Abaixo trago outros relatos dos agricultores para ilustrar as 

motivações, as mudanças e o entendimento sobre a agricultura orgânica e agroecológica. 

Juraci destaca as dificuldades enfrentadas no cultivo orgânico pela alta incidência de pragas e 

indica a banana e a macaxeira como as culturas mais fáceis de produzir de forma orgânica. 

Lógico que sem veneno é melhor. É só mais ruim pra prosperá, né. [...], por que 

aquela lendinha branca que tem, não dá para ninguém [...] olha, a melhor coisa pra 

não colocar veneno, que não se botar, a melhor plantação que tem sabe o que é? É 

banana, é macaxeira. Porque essas outras plantas é mais ruim pra cuidar. (Juraci, 57 

anos, Ilha do Ferro) 

De acordo com o agricultor Robério, após sete anos trabalhando com agroecologia 

conseguiu desenvolveu um sistema de produção adequado e está satisfeito com a produção. 

Sua estratégia tem sido a consorciação. Essa técnica é importante, pois melhora o 

aproveitamento do espaço e dos nutrientes - obtendo mais eficiência -, produz mais por área e 

reduz as perdas por ataque de insetos e doenças, além de propiciar maior equilíbrio no 

agroecossistema. 
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Tá com sete anos que eu trabalho no orgânico. Agora toda terra aqui é tudo 

orgânico. Cem por cento, não boto veneno nenhum. Tá bom agora, eu já sei qual é 

as plantas que vou plantar. Tá bom, tá bom demais pra mim[...] olhe, essa roça aí eu 

plantei milho, macaxeira, feijão de corda e tomate. Aí tá aguando uma, tá aguando a 

outra. [...] vou colher o tomate. Eu já comecei a colhe um pouquinho de tomate, já 

vou catar quase uma caixa essa semana. Quando for na outra eu cato umas três 

caixas, aí fico catando três caixas toda semana. Aí depois entro no milho, tiro o 

milho, aí quando acabar de tirar o milho fica só a macaxeira.[...] Só ganha dinheiro 

assim a macaxeira. Se você plantar só a macaxeira não tem futuro. Porque é seis, 

sete, oito meses. Aí se você plantar só ela você tá no prejuízo. Tá no prejuízo 

grande. (Robério, 47 anos, Boqueirão do Rio) 

O agricultor, com este sistema de cultivo consorciado, está tendo mais lucro que no 

plantio solteiro devido à maior eficiência produtiva, pois utiliza a mesma área de terra, a 

mesma água e diminui a mão de obra na produção, produzindo mais por área. Importante 

destacar seu entendimento e sua análise sobre os sistemas consorciados: 

Agora eu tô com vontade, tô com vontade de semear o tomate [...] plantar agora 

nesse mês que vem, mês de setembro, no começo. Vou plantar melancia e tomate. 

Melancia e tomate de um lado e macaxeira e feijão de corda do outro. Tá 

entendendo? Porque aí você não toma prejuízo. Se a melancia é da boa você ganha 

muito. Se der fraca, vai dar sempre muito, por que você tem o tomate. Vai ter a 

melancia, vai ter a macaxeira né. É boa por isso, mas pra eu plantar só uma coisa, 

não tinha como, não tinha jeito não, ia dá prejuízo. E agora dá mais lucro do que a 

melancia, agora dá mais lucro. (Robério, 47 anos, Boqueirão do Rio). 

Esse tópico, ao relacionar os agricultores, suas práticas, seus saberes e o manejo do 

agroecossistema da caatinga com o processo de transição agroecológica, destaca os avanços e 

as dificuldades encontradas na consolidação da experiência agroecológica da APAOrgânico. 

Neste percurso, a agroecologia se concretiza como uma forma particular de fazer agricultura 

que retoma o conhecimento tradicional e progressivamente introduz ferramentas, princípios e 

práticas inovadoras que passam a ser adaptadas e incorporadas total ou parcialmente pelos 

agricultores, modificando seu modo de fazer e pensar a agricultura, a vida no campo e as 

relações socioambientais. Esse caminho, contextualizado em um processo mais amplo de 

acesso às políticas públicas, tem se constituindo como uma via para a recampesinização, para 

a ressignificação de práticas de reciprocidade e modos de vida em direção a reprodução 

socioeconômica da agricultura familiar camponesa. Ao mesmo tempo, motiva agricultores 

sem histórico ou tradição de produção orgânica ou agroecológica a se incorporarem no 

processo como uma oportunidade de ganho econômico. 

Os dados apresentados nesse subcapítulo apontam para a necessidade de se pensar 

uma agroecologia orquestrada política, social, ambiental e culturalmente no território do 

semiárido, na qual a implementação de projetos e políticas públicas de agroecologia esteja 

relacionada com outras de caráter estruturante como o reordenamento agrário e hídrico, com 

vistas à convivência no semiárido como proposta de desenvolvimento rural sustentável para a 

agricultura familiar camponesa. 
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3.2. Sobre estratégias de renda e reprodução social 

Neste tópico relativo à renda e às estratégias de reprodução social, apresento alguns 

dados quantitativos juntamente com depoimentos dos agricultores pesquisados para auxiliar 

na interpretação e análise do conjunto de atividades que compõem as diferentes fontes de 

renda desenvolvidas pelas famílias de agricultores que participam da APAOrgânico.  

De acordo com Schneider (2003), a análise da reprodução social assim como da 

pluriatividade, está ancorada na unidade familiar, espaço da tomada de decisão, de definição 

de estratégias conscientes e planejadas que a família utiliza para alcançar seus objetivos com 

vistas a manutenção de uma situação de equilíbrio para garantir sua reprodução. Desse modo, 

as estratégias de reprodução social e a pluriatividade como uma delas compreende a 

diversidade de atividades desenvolvidas no conjunto do núcleo familiar. Para Schneider: “As 

decisões tomadas pela família e pelo grupo doméstico ante as condições materiais e o 

ambiente social e econômico são cruciais e definidoras das trajetórias e estratégias que 

viabilizam ou não sua sobrevivência social, econômica, cultural e moral” (SCHNEIDER, 

2003, p.114). 

A análise quantitativa está amparada num universo de 22 famílias de sócios 

analisados, cujos dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas durante a 

realização do trabalho de campo. 

A terra é o elemento central, onde se ancora o trabalho e a vida dos agricultores 

camponeses. No caso estudado, apresenta o diferencial de estar localizada às margens de um 

grande rio, mas que, contraditoriamente, não significa a possibilidade de acesso a água, pois 

em sua grande maioria as terras ribeirinhas estão nas mãos dos grandes proprietários, que 

regulam o acesso à terra e à água. Os pequenos agricultores ficam espacialmente distribuídos 

de forma concentrada ao longo das margens do Rio São Francisco em pequenos núcleos 

comunitários, formando povoados, assentamentos e sítios. Esses povoados, a exemplo do 

Povoado Limoeiro e do Povoado Ilha do Ferro, principais endereços dos agricultores 

estudados, são pequenos núcleos urbanos formados por camponeses e pescadores com pouca 

ou nenhuma terra, muitas vezes dispondo apenas do “chão” de suas casas. 

Como podemos observar na Tabela 3 dentre os agricultores analisados, apenas duas 

famílias não possuem terras próprias, sendo arrendadas ou cedidas para realizar a atividade 

agrícola. As demais desenvolvem atividades em terras herdadas ou adquiridas por compra 



152 

direta ou pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF)
58

. Essa última modalidade 

totaliza quatro famílias, sendo três em sistema de compra coletiva e uma de compra 

individual. Importante frisar que a luta pelo acesso à terra, seja através da reforma agrária, 

seja através da compra no mercado de terras é entendida por Santos (2012) como uma das 

estratégias utilizadas pelos camponeses para a sua reprodução, que trata da organização para a 

territorialidade, sendo a terra o espaço onde o camponês territorializa suas práticas, sua vida, 

seus hábitos. Exerce sua autonomia e liberdade e define suas táticas internas e formas de 

relação com o ambiente externo (SANTOS, 2012). 

Tabela 3: Síntese da condição das 22 famílias entrevistadas em relação à terra  

Condição do produtor com relação à terra  Número famílias 

Própria individual 17 

Própria coletiva – assentamento 3 

Arrendada/cedida 2 

TOTAL 22 

Fonte: Pesquisa do autor.  

Podemos observar na Tabela 4 uma significativa estratificação de tamanho de área 

dos estabelecimentos agropecuários entre as diferentes regiões que compõem o município59. 

Na "Região de Baixo", os estabelecimentos variam entre 0,6 e 4,2 hectares. São 

consideravelmente menores que os estabelecimentos da "Região de Cima", estes variando 

entre 3,0 e 40,9 hectares. Esta tendência reflete a configuração fundiária das diferentes regiões 

do município de Pão de Açúcar. 

Tabela 4: Estrutura fundiária dos sócios entrevistados 

 Área Tarefas Hectares (ha) 

"REGIÃO DE BAIXO" 

Mínima 2,0 0,6 

Máxima 14,0 4,2 

Média 5,3 1,6 

"REGIÃO DE CIMA" 

Mínima 10,0 3,0 

Máxima 135,0 40,9 

Média 51,8 15,7 

Média geral 30,7 9,3 

Fonte: Pesquisa do autor. 

                                                
58

 É um programa realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Secretaria de Reordenamento Agrário que visa o 

acesso a terra através da compra. O PNCF possibilita aos trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra, comprar e estruturar de forma 

individual ou coletiva um imóvel rural por meio de financiamento. 
59

 Para compor a estrutura fundiária dos sócios entrevistados, o Assentamento Mata da Onça, apesar de ser considerado como área coletiva e 

representar para o IBGE um único estabelecimento agropecuário, teve sua área de 410 tarefas, dividida entre as 10 famílias correspondendo a 

lotes individuais de 41tarefas cada. 
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Na "Região de Baixo", em função do relevo suave que possibilita a mecanização, as 

terras são mais caras com forte presença do latifúndio pecuarista, restando pequenas áreas de 

terra aos agricultores familiares camponeses. Na “Região de Cima”, o terreno é mais 

acidentado, as terras são mais baratas e menos valorizadas. De modo geral, são fatias de terra 

mais amplas que partem da margem do rio, onde é realizada a agricultura irrigada seguindo 

em direção às serras, parte utilizada para pecuária e lavouras de inverno. O relato de Dedé 

confirma a divisão espacial da estrutura fundiária do município e insere outro aspecto de 

análise que diz respeito ao avanço e modernização do latifúndio com a redução da demanda 

de trabalho e a expulsão dos camponeses. 

No nosso município, a “Região de Cima” hoje, ela tem muitos assentamentos. [...] 
Eram grandes propriedades que foram transformadas em assentamentos. E a 

“Região de Baixo” não tem nenhum assentamento. Nós temos terras adquiridas de 

famílias e grandes proprietários. De Jacarezinho pra Limoeiro, são grandes 

proprietários. Já de Jacarezinho pra o Santiago tem 4 a 5 donos. Já do Limoeiro pra 

Restinga, são de pequenos proprietários. Os grande trabalham com criação de gado e 

irrigação de milho né. Com produção mecanizada, trabalhador só o operador 

mesmo, plantando o milho pra fazê ração pra gado. Porque hoje o foco é esse né. 

Planta milho pra fazer ração, nas grandes propriedades. Os pequenos ainda tão 

trabalhando com plantio de horta, você vê ali o João, o Bartolomeu. Outros só criam 

um gadinho, não querem se envolver com plantio de hortas, criam um gadinho pra 

tirá um leitinho. Plantam um capinzinho, uma besteirinha pra manter o gado. (Dedé, 

47 anos, Povoado Limoeiro) 

Mesmo com esta diferença regional, os estabelecimentos agropecuários do conjunto 

das famílias entrevistadas possuem um tamanho bastante reduzido, variando entre 0,6 e 40,9 

hectares com uma média de 9,3 ha. Importante destacar que dos 22 estabelecimentos, apenas 

8 possuem áreas maiores que 10 ha, o que significa que 63% dos estabelecimentos possuem 

menos que 10ha, área considerada extremamente pequena para uma família se reproduzir 

socialmente diante das características ambientais da região. Estes pequenos estabelecimentos, 

minifúndios por definição, espaço de vida e trabalho dos agricultores familiares, utilizados 

para a produção de alimentos e animais tanto para o mercado como para o consumo, são 

insuficientes para proporcionar a manutenção da vida (dos hábitos) e o trabalho da família na 

agricultura. 

Feita esta primeira análise que trata da terra, abordo a sua complementariedade, que 

diz respeito à água. Em especial a dupla identidade que se manifesta nos povoados 

ribeirinhos, relacionada ao modo de viver e trabalhar destes homens e mulheres que se realiza 

neste ambiente de confluência entre terra e água, lugar de natureza anfíbia. Essa identidade 

híbrida (FRAXE, 2011), faz parte do modo de vida dos agricultores da região que 

desenvolvem mecanismos específicos de convívio e usufruto do ambiente natural de acordo 

com os ciclos, estações, e dinâmicas sazonais. 
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São os mesmos sujeitos sociais desenvolvendo múltiplas atividades, como estratégia 

utilizada pela família para diversificar e ampliar assim os mecanismos de autoconsumo, 

autonomia e geração de renda típicos da agricultura familiar camponesa. 

Desse conjunto de 22 unidades familiares, 14 realizam a pesca artesanal além da 

agricultura, tendo no mínimo um integrante da família cadastro como pescador artesanal no 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). 

Essa prática tradicional relacionada ao modo de vida do agricultor familiar ribeirinho 

representa uma das estratégias de reprodução social utilizadas diante das oportunidades que o 

ambiente natural e também institucional lhe oferece. Uma vez que essa identidade hibrida é 

compreendida e respeitada legalmente, sendo atendida de forma complementar pelas políticas 

públicas relacionadas à agricultura e a pesca, o pescador artesanal é entendido pelo governo 

brasileiro como um pequeno produtor e, quando registrado, tem direito a receber o seguro 

desemprego referente ao período de defeso60. 

A seguir, alguns depoimentos de como se dá essa dupla atividade, como se processa 

essa integração entre a agricultura e a pesca no modo de vida do “homem anfíbio” (FRAXE, 

2011). Destaco a importância da pesca na reprodução social do sujeito social camponês, sendo 

em alguns casos a responsável direta pela aquisição material da própria terra, garantia de 

sobrevivência, do lugar de viver e trabalhar da família camponesa. 

As coisas que eu tenho tudinho hoje aí, construí essa casa trabalhando mais ele [o 

pai] por noite e dia. [...]. Nós pescava, nós saia daqui no bote ia bater no 

Entremonte. Nós pescava de terça pra quarta e da quinta pra sexta.[...] No dia que 
deu uma enxurrada, o riacho botou. Eu sai pescando mais ele, aí pescamos um 

bocado de peixe. Ele comprou uma vaca e me deu. [...] tem as coisas, mas foi que a 

gente trabalhou. (Currião, 42 anos, Povoado Boqueirão do Rio) 

O pai dela é pescador profissional. É, família de pescador. Eu também. A compra 

das terras foi também através disso, pescador. Juntava o dinheiro e comprava, eu e 

ela. Comprava a parte de terra. Hoje cinco mil contos já entra né [recurso do seguro 

defeso]. Cinco mil já é uma ajuda, todo ano. Eu pesco, isso aqui é rede de pescar, ali 

rede. Um bocado de rede. [...] eu arrumava o dinheiro da feira pescando aqui, [...] o 

dinheiro do óleo, da feira. Cento e oitenta, duzentos real apurava, pescando piaba. 

(Juarez, 37 anos, Boqueirão do Rio) 

Na prática, essa política vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) tem 

sido acessada por pessoas que não dependem da atividade de pesca para o sustento da família. 

Abelardo, artesão, morador da Ilha do Ferro, relata a importância do seguro defeso para os 

moradores do povoado diante da falta de oportunidade de trabalho e renda e ao mesmo tempo 

faz uma crítica ao sistema pelo qual é concedido o direito. Em específico à Colônia de 

                                                
60

 O Seguro defeso é uma assistência financeira temporária concedida ao pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de parceiros, que teve suas atividades paralisadas no 

período de defeso. Por ser o Seguro Defeso um tipo de Seguro Desemprego, esta vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de 

modo que o pescador que deixa de pescar no período da reprodução dos peixes, recebe um salario mínimo pelo número de parcelas 

equivalente aos meses de duração do defeso. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/seg_desemp/seguro-desemprego-pescador-

artesanal.htm>. Acesso em: 16 de fev. de 2015. 

http://portal.mte.gov.br/seg_desemp/seguro-desemprego-pescador-artesanal.htm
http://portal.mte.gov.br/seg_desemp/seguro-desemprego-pescador-artesanal.htm
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Pescadores, responsável por cadastrar o pescador e encaminhar a solicitação do seguro defeso, 

a qual, segundo o informante, não dispõe de mecanismo de fiscalização eficiente resultando 

em cadastros de pessoas sem vínculo com a pesca. 

Tem uma parte que é fichado na colônia dos pescadores No final do ano eles 

recebem 4 a 5 salário pra não pescar. Eles passam de 4 a 5 meses pra não pescar. Aí 

o governo dá uma quantia a cada um [seguro defeso].Mas isso virou uma coisa 

também que tá aí a toa, não tem fiscalização, não tem nada. Gente que nunca 

molhou os pés dentro do rio tira esse dinheiro. Não sabe nem o que é o São 

Francisco e tira esse dinheiro. Não tem fiscalização de nada. Ficham ai as pessoa só 

pela cara, esse aí eu vô fichar ele e pronto. Tem pescador aí que foi fichado na 
marra, a pulso, que ia lá todo o dia e o cara sem querer, fichando. Inventando uma 

história, inventando outra. Se você for olhar mesmo, do Baixo São Francisco, daqui 

até Penedo for catá as pessoas que pescam é bem pouquinho. Agora, que tira esse 

dinheiro, tem tanta gente no mundo do lado de Alagoas e Sergipe. Você não vai 

contar não as pessoas que tiram esse dinheiro. (Abelardo, artesão, Ilha do Ferro) 

Outro agricultor retrata em seu depoimento o descontentamento com relação aos 

critérios que envolvem o cadastro dos pescadores artesanais, muitas vezes usados em 

benefício não pescadores para ter acesso ao seguro desemprego. 

Fui fazer [o cadastro do seguro defeso] em Belo Monte mas não saiu. Quem não é 

pescador veio e quem é não veio. (Carlinhos, 36 anos, Povoado Limoeiro) 

Esse mecanismo tem sido utilizado por algumas famílias ribeirinhas, vinculadas a 

APAOrgânico, compondo seu leque de estratégias de reprodução social. Abaixo reproduzo 

uma fala gravada durante entrevista com dois agricultores que demonstra como a prática 

tradicional da pesca é utilizada institucionalmente como estratégia de geração de renda: 

Dolores: Ele se criou pescando mais o pai. 
Currião: Eu tiro o seguro. Aí todo ano eu tiro o seguro. Já vou botar agora essa filha 

minha mais velha. Pra botar pro seguro. [...] cadastrar ela. 

Dolores: é porque tem direito.  

Currião: Por que eu tenho direito né. E ela também tem que eu vivo da pescaria. Não 

tá com dois meses que eu pesquei. 

Esses depoimentos demonstram um senso de oportunidade dos pescadores/agricultores 

diante da possibilidade de acessar a renda do seguro desemprego. Ao mesmo tempo sugere 

relações de conveniência e de favoritismo que se estabelece entre o solicitante do recurso e a 

entidade/pessoa que emite o documento. Essas relações interpessoais61 aparecem em outros 

momentos da vida cotidiana dos agricultores, sendo uma presença histórica e marcante em 

todo o sertão nordestino interconectando pessoas e formando redes sociais com diversos tipos 

de interesses materiais, individuais ou coletivos formando alianças de diversas naturezas: 

profissionais, religiosas, ideológicas, de vizinhança, etc., muitas vezes atuando para assegurar 

o domínio sócio político (CARON E SABOURIN, 2003; SABOURIN, 2003, 2012). 

                                                
61

 Relações interpessoais também podem estar vinculadas a “laços de solidariedade, proximidade, amizade, prestígio, ou seja, de relações de 

reciprocidade mais ou menos simétricas e, portanto, mais ou menos éticas” (SABOURIN, 2012, p.59). Por outro lado, essas relações 

interpessoais, podem contribuir para a formação de redes sociotécnicas de ajuda mútua entre produtores, técnicos e consumidores, 

constituindo um ambiente privilegiado de troca, de diálogo, de comunicação de ideias, práticas e técnicas (SABOURIN, 2000, p. 45). 
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Nesse universo, as relações de favoritismo e ganhos individuais opõem-se à 

abordagem agroecológica que fundamenta-se em laços de confiança e em benefícios 

coletivos. Em alguns casos, esses vínculos ou práticas individualistas extrapolam valores e 

princípios éticos e morais, estando presentes de forma naturalizada no cotidiano das 

instituições e dos sujeitos sociais como na prática da comercialização dentro e fora da 

associação, na relação com os mercados e com os fregueses criando um ambiente de 

descrença e desconfiança entre os associados, e com a comunidade. Para romper esse 

comportamento assistencialista/individualista responsável por alimentar laços de dependência 

é preciso criar um ambiente institucional mais democrático e para tanto faz-se necessária a 

formação política. Neste sentido teremos um divisor de águas na abordagem agroecológica 

que diz respeito justamente a essa ruptura de comportamento, a uma agroecologia social e 

emancipadora versus uma agroecologia tecnológica, de acesso a nichos específicos de 

mercado (SEVILHA GUZMÁN, 2005). 

Por outro lado, a decisão pela diversificação das atividades produtivas (policultura) 

assim como as formas de manejo dos recursos naturais (práticas de manejo sustentável do 

ecossistema, a diversidade e a integração da atividade pecuária com a produção vegetal) são 

mecanismos internos à propriedade que buscam assegurar a segurança alimentar dentro de 

uma perspectiva geracional, pois tratam de manter a capacidade produtiva do ambiente ao 

longo do tempo. Nessa perspectiva, além de garantir a reprodução imediata do indivíduo e da 

família através da alimentação e do suprimento de outras necessidades básicas, esses 

mecanismos buscam a rentabilidade através da comercialização. 

Wanderley (2011), ao discorrer sobre as especificidades da agricultura familiar 

camponesa e suas estratégias de reprodução social, alega que as táticas adotadas pelos 

agricultores representam um modo particular de funcionamento construído em função das 

condições dadas, mas também em função do projeto familiar que está em jogo. Neste sentido, 

destaca a intencionalidade do agricultor e da família na escolha e definição de suas 

estratégias. Nesse mesmo sentido, Schneider (2003) relaciona as diferentes dimensões da 

reprodução (social, econômica, cultural e simbólica) com a capacidade de agenciamento da 

unidade familiar diante do intricado e complexo jogo de poder onde as demandas e escolhas 

internas estão em diálogo com o ambiente e o espaço em que estão inseridas. Nas palavras do 

autor: 

A reprodução é, acima de tudo, o resultado do processo de intermediação entre os 

indivíduos membros com sua família e de ambos interagindo com o ambiente social 

em que estão imersos. Nesse processo cabe à família e a seus membros um papel 

ativo, pois suas decisões, estratégias e ações podem trazer resultados benéficos ou 

desfavoráveis à sua continuidade e reprodução (SCHNEIDER, 2003, p. 114). 
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Impossibilitados de suprir suas necessidades básicas para sobrevivência e reprodução 

da família na própria terra, os agricultores buscam a complementação de renda como 

estratégias de reprodução imediata. No caso das famílias estudadas, a complementação da 

renda é realizada através de diferentes atividades agrícolas e não-agrícolas realizadas dentro 

ou fora da propriedade como formas de garantir a sua reprodução social. Neste sentido, a 

pluriatividade entendida por Carneiro (1999) como a articulação de atividades não-agrícolas 

na dinâmica da agricultura familiar, representa uma das estratégias utilizadas pela agricultura 

familiar camponesa para alcançar a reprodução social. A autora sugere a observação do papel, 

da função e do peso que a atividade não-agrícola desempenha na unidade familiar a partir da 

análise de suas trajetórias, assim como o lugar reservado à tradição. Neste sentido, a autora 

afirma que entender o significado da atividade não-agrícola dentro da lógica de reprodução 

familiar, associada a diferentes graus de compromisso com a atividade agrícola e com o 

patrimônio familiar nos ajuda a reconhecer e identificar as tendências ascendentes ou 

descendentes da trajetória da unidade de produção familiar (CARNEIRO, 1999). Neste 

sentido, a trajetória da família irá definir se a pluriatividade está auxiliando na manutenção e 

no desenvolvimento da unidade familiar, podendo em certos casos conduzir de forma 

ascendente a melhoria das condições de vida e trabalho na agricultura ou conduzir de modo 

descendente ao fim da atividade agrícola rumo a outro setor da economia, modificando por 

completo o modo de vida das famílias camponesas. 

Dentre as famílias entrevistadas, encontramos situações em que a agricultura e a pesca 

são as principais atividades da família, sendo complementada por trabalhos acessórios por 

demanda nas localidades. Trabalhos como a prestação de serviços diversos (serralheria, 

pedreiro, carpintaria, entre outros), estabelecendo relações de parceria com os proprietários de 

terra, arrendando terras ou trabalhando por temporada recebendo por diárias para trabalhar no 

rural; realizando atividades como comerciante na feira com produtos da roça mas também 

com produtos não produzidos na propriedade como tática para ampliar sua possibilidade de 

renda, assim como comercialização (compra e venda) de animais, máquina e toda a sorte de 

itens relacionados ao rural passíveis de comercialização; atividades complementares 

relacionadas ao saber/fazer como o artesanato em madeira, construção de barcos e artesanato 

em pano denominado de Boa Noite confeccionado pelas mulheres; renda através da música, 

do trabalho de doméstica, da comercialização de gasolina. Enfim, são muitas as atividades 

desenvolvidas pelos agricultores/pescadores e suas famílias para garantir a renda e a 

sobrevivência configurando a pluriatividade e a multifuncionalidade da agricultura familiar. 
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Sobre a renda dos moradores do Povoado Mata da Onça, os agricultores José e Creuza 

comentam: 

A pesca e o cartão do governo que é o Bolsa Família. Vez em quando eu trabalho 

fora. Só que eu trabalho dois, três dias. É na roça mesmo, é na agricultura mesmo. É 

um dia, dois. O que aparecer pra mim eu trabalho. É lida de milho, é cavar uma 

valeta pra colocar um cano.(José, 39 anos, Povoado Mata da Onça) 

As mulheres trabalham de roça, trabalham nesses bordados, no que aparecer né. Os 
homens na pescaria na roça e ganham uma diária quando tem, é isso. (Creuza, 

Povoado Mata da Onça) 

Por outro lado, encontramos a situação onde a atividade agrícola é realizada de modo 

complementar a outra atividade principal, sendo a atividade agrícola a possibilidade de 

reconexão com o rural, com o modo de vida de seus pais. Nesta situação temos quatro 

agricultores que possuem empregos formais não agrícolas, sendo funcionários públicos ou 

ocupando cargos em sindicatos e partidos políticos. Quando observarmos as atividades das 

esposas, vemos que em muitas famílias as atividades das mulheres não é mais diretamente na 

agricultura. Assim teremos casos de professoras, agentes de saúde, cabeleireiras e 

comerciantes. E, mesmo nesses casos, muitas continuam contribuindo com a atividade 

agrícola, seja através da comercialização dos produtos, seja auxiliando na manutenção da 

propriedade e da família com o recurso obtido fora do estabelecimento rural. Nesses casos, de 

acordo com Carneiro (1999), o papel da pluriatividade no universo da família será definido ao 

analisarmos as trajetórias familiares. Assim, nos casos estudados, não encontramos 

mecanismos claros de desativação das unidades produtivas, de desvalorização da produção 

agrícola em função das esposas desenvolvem atividades monoativas fora do rural. Pelo 

contrário, em duas unidades familiares a diversificação e incorporação de atividades agrícolas 

no universo de reprodução social da família pode representar uma forma de recampesinização, 

de retorno ao rural, de busca de valores, de valorização do patrimônio sociocultural, de 

“apego a um modos de vida” (Wanderley, 2011). 

Por outro lado, a estratégia da família do agricultor Robério por exemplo, que optou 

por diversificar as atividades de geração de renda com o comércio de roupas, o que 

determinou a residência na cidade, influenciou os filhos a se inserirem em atividades urbanas, 

comprometendo a sucessão familiar, mas que tampouco representa um processo de 

descampesinização, pois essas escolhas são circunstanciais e não representam a desativação 

da unidade de produção a curto prazo, estando vinculada a oportunidades. 

Hoje em dia um grande número de pessoas que mora nos povoados já não realiza 

trabalho com a terra. Outras formas de trabalho são escassas. Como alternativa, para garantir a 

subsistência, realizam a pesca no rio São Francisco, mas esta já não assegura o sustento, pois 
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o peixe não é mais abundante como antigamente. No relato de José, há um desabafo das 

dificuldades enfrentadas pela família para se manter como agricultor/pescador. A pesca 

continua sendo uma alternativa, mas ele deixa clara a vontade de ter outra atividade que 

garanta a renda da família: 

Aquela história, a pesca tá o rio como tá hoje... O rio secou, não secou, mas tá no 

caminho. O peixe já não existe mais como naquela época. Naquela época o rio era 

cheio, tinha todo tipo de peixe nesse rio. Hoje pra gente pegar uma chira de três, 

quatro quilo é um sufoco. Naquela época nos pegava cinquenta, sessenta, setenta 

quilos de peixe, ligeiro. Hoje pra você pegar dez quilos de peixe por semana tem que 

pescar três a quatro dias. Quer dizer, não é por dia é à noite, aí a gente pesca à noite 

e pelo dia nos tamo fazendo outra atividade. Os que aguentam fazer, os que não 

aguentam vão dormir, outros vão remendar rede. Pesco porque de qualquer maneira 

hoje tenho compromisso né, tenho quatro filhos pra dar de comer, com a mulher 

cinco, comigo seis. Eu tenho que dar meus pulos. Mas se eu puder trabalhar em 
outro serviço que tenha mais retorno...(Jose, 39 anos, Mata da Onça) 

Diante das dificuldades de garantir a renda e a reprodução da família, um número 

expressivo de jovens migra para outras regiões e cidades próximas em busca de 

oportunidades. Conforme depoimento de informantes da Ilha do Ferro, em Pão de Açúcar, 

durante realização de trabalho de campo, o povoado está reduzindo sua população cada vez 

mais, sendo um dos destinos dos jovens o trabalho temporário no corte de cana em Minas 

Gerais: “hoje já existe praticamente uma cidade de moradores da Ilha do Ferro em Minas 

Gerais”. No relato abaixo, observamos as dificuldades e estratégias encontradas pelos 

agricultores ribeirinhos de Pão de Açúcar, sendo a migração uma escolha possível. 

E a vida aqui é um pouco complicada porque emprego é difícil nessa região. 

Emprego é difícil, só em prefeitura essas coisas assim, outras coisas é mais difícil 

aqui. Tem muita gente saindo. Agora até que deu uma parada. Olha em Minas tem 

uma quantidade de gente quase igual a daqui. Lá chama Conceição das Alagoas, tão 

dizendo que já da pra chamar Conceição da Ilha do Ferro. Tem deles que até ta bem 

lá. Esse menino mesmo já foi pra Minas duas vezes [se referindo a seu filho], já foi 

para lá duas vezes e voltou, agora ta aí na roça. Outros foram e não voltaram, quer 

dizer, volta a passeio, mas já tem família lá. (Ninho,53 anos, Ilha do Ferro) 

O deslocamento da força de trabalho faz parte do modelo de desenvolvimento 

capitalista, que se articula de forma desigual e combinada ou seja, para que uma região se 

desenvolva, é necessário que outra menos desenvolvida lhe forneça capital humano ou 

ambiental, o que resulta na divisão espacial do trabalho no Brasil. Historicamente o Nordeste 

e o sertão em especial têm servido ao país como fonte de mão de obra exportando seus 

“filhos” que vão em busca de oportunidades. Saindo da sua família, da sua cultura para 

trabalhar como mão de obra barata nos mais diversos trabalhos tendo participação 

importantíssima na construção das cidades e do desenvolvimento do país. Neste caso, o 

destino destes jovens acompanha um movimento maior de constituição de um novo espaço 

para o agronegócio alagoano com a transferência do setor sucroalcoleiro de Alagoas para o 

Centro-Oeste. 
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Vana e Abelardo, artesãos e moradores do Povoado da Ilha do Ferro, relatam as 

dificuldades de oportunidade de trabalho e renda no povoado, o que tem resultado na saída 

dos jovens e no esvaziamento do povoado: 

Foram embora, porque não tem trabalho aqui. Tinha o trabalho do pimentão, mas 

acabou, num instante acabou. (Vana, Ilha do Ferro) 

[...] de uns 4 anos pra cá acho que saíram umas 100 pessoas daqui. Tudo embora. 

(Abelardo, Ilha do Ferro) 

Dessa forma, nos povoados vão restando os mais idosos, que possuem aposentadoria e 

benefícios governamentais como o Bolsa Família, e os mais jovens, em idade escolar. É 

comum encontrarmos netos sendo criados pelos avós. Do universo de 22 famílias sócias da 

APAOrgânico entrevistadas, catorze recebem auxílio através do Programa Bolsa Família e 

cinco possuem aposentadoria. Sobre a importância dos programas governamentais de 

assistência social para a manutenção das famílias do Povoado Mata da Onça: “O governo, o 

bolsa família que tá ajudando a gente” (Cleide, agricultora, povoado Mata da Onça). 

Outras estratégias compõem o universo utilizado pelo camponês da APAOrgânico 

para garantir sua reprodução social plena. São iniciativas de cunho coletivo como a própria 

organização associativa que busca o acesso às políticas públicas como oportunidade de 

comercialização nos mercados governamentais; a sobreposição de identidades (agricultor 

familiar, pescador artesanal, agricultor agroecológico) e de atividades multifuncionais 

(preservação de bens públicos e de interesse geral como a água, as florestas, a biodiversidade, 

as sementes, e o patrimônio cultural); a estratégia de atuação em mercados de economia 

mista, associando a lógica da troca capitalista e da reciprocidade criando redes de 

comercialização solidária a exemplo da Feira Agroecológica de Pão de Açúcar. 

A Feira Agroecológica, inaugurada em 2013, acontece no mesmo dia da tradicional 

Feira Livre do município, importante espaço de comercialização e sociabilidade na região. A 

perspectiva de uma feira diferenciada representa para a associação e para os agricultores, ao 

mesmo tempo, a busca por um canal de comercialização que lhes confere uma renda semanal 

garantida em contraponto à renda mensal, bimensal ou trimestral obtida pela comercialização 

nos programas governamentais, além de sua reinserção como produtor e consumidor em um 

espaço de sociabilidade, de relações interpessoais, de festividades, de reciprocidade entre o 

rural e o urbano, que se configuram nos mercados de venda direta. 

Esse conjunto de estratégias de reprodução social são mecanismos utilizados e 

agenciados pelos agricultores familiares como mecanismos de garantia de sua sobrevivência 

social, econômica, cultural e moral (SCHNEIDER, 2003) e que irão definir, segundo Ploeg 

(2008), sua “condição camponesa” representada sobre uma linha tênue onde os agricultores se 
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deslocam e se articulam, ora construindo trajetórias ascendentes, rumo à continuidade e 

manutenção da unidade produtiva, ora construindo trajetórias descendentes e se afastando da 

atividade agrícola (CARNEIRO, 1999) e por vezes se deslocando para zonas fronteiriças 

rumo à agricultura capitalista ou à agricultura empresarial, expressão de diferentes graus de 

campesinidade (PLOEG, 2008). 

3.3. O projeto PAIS e o processo de consolidação da APAOrgânico. 

No ano de 2007, o SEBRAE principal articulador e responsável pela execução do 

Programa de Tecnologia Social PAIS no sertão de Alagoas, em parceria com a Secretaria de 

Agricultura do Estado de Alagoas e a prefeitura municipal de Pão de Açúcar, inicia a 

implantação do projeto PAIS no município. Em novembro do mesmo ano, é realizada a 

primeira reunião do programa com a participação de dezessete agricultores beneficiários de 

um total de trinta. No depoimento abaixo, Dedé ressalta o conteúdo da reunião, sendo 

destacado no momento o projeto PAIS, seus objetivos e a importância da sustentabilidade do 

sistema da produção com foco na produção orgânica e agroecológica. Neste momento, 

segundo Dedé, ficou acordado que estava se constituindo uma nova associação, a Associação 

dos Produtores em Agroecologia do Município de Pão de Açúcar. 

Quando se abriu a reunião, começou a se conversar. A ver que o PAIS, a função do 

PAIS era a sustentabilidade, e a preservação do meio ambiente. Desde o começo já 

teve essa necessidade. Uma visão de trabalhar a sustentabilidade porque a função do 

PAIS é essa. É sustentar o homem no campo e não prejudicar o meio ambiente. 

A construção dentro do que se pensava era uma associação dos produtores do PAIS, 

que servia a necessidade de sê a produção orgânica, agroecológica. Não só deixa de 

trabalhar com agrotóxico, mas também aquela importância de preservar o meio 

ambiente. (Dedé, 47 anos, Povoado Limoeiro) 

Como podemos observar, o tema da sustentabilidade foi introduzido na reunião pelos 

representantes das instituições executoras do projeto PAIS e parte da concepção da produção 

agroecológica como um sistema produtivo que integra a segurança alimentar e a geração de 

renda. Partindo desse pressuposto, é importante frisar que muitos agricultores já tinham algum 

tipo de experiência com projetos de produção orgânica e agroecológica - como é o caso dos 

agricultores dos Povoados Mata da Onça, Ilha do ferro e Mata Comprida através do projeto 

Pimentão Orgânico - o que facilitou o entendimento do tema contribuindo e a construção 

coletiva da proposta associativa em torno da produção sem agrotóxico e da preservação 

ambiental. 

Dedé, neste momento, era presidente da Associação de Moradores do Povoado de 

Limoeiro e foi procurado pelo consultor do SEBRAE e articulador municipal responsável pela 
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implementação do projeto PAIS no município de Pão de Açúcar
62

 para contribuir na 

implantação do projeto, ajudando a identificar agricultores para serem beneficiários do 

programa na “Região de Baixo”. 

Na época eu era presidente da associação de moradores aqui de Limoeiro, e já tinha 

contato com ele, [...]. Aí eles convidaram para eu identificar alguns agricultor da 

“Região de Baixo”. E ele disse: me arrume lá umas dez pessoas, identifique lá umas 

dez pessoas que já trabalham na agricultura pra eu botar na lista, pra ganha o kit. [...] 

Foi quando eu identifiquei, né. A princípio, eu identifiquei, os irmãos, o Cigano, que 

já trabalhava comigo e o Junior que já trabalhava com hortaliça. Identifiquei 

Bartolomeu e João que já trabalhavam desde o tempo dos pais com coentro, 
cebolinha, essas coisa. Os meninos de Dona. Foi identificado assim. Depois 

identifiquei ele, identifiquei Dona Zezé, identifiquei Fatinha, identifiquei dois lá do 

Jacarezinho. Foi as pessoas que hoje são sócio da associação. Foi identificada por 

mim, foi dado o nome por mim pra pode pegar os kits. (Dedé, 47 anos, Povoado 

Limoeiro) 

É importante destacar a função de Dedé: uma referência comunitária que vai pautar 

desde então o rumo da associação. Ele atua desde o começo do projeto, com a seleção dos 

beneficiário, como apoiador e posteriormente como produtor e presidente da associação. Esse 

processo vai influenciar na atual dinâmica e constituição da associação, com um grupo de 

agricultores da “Parte de Baixo”, maior e mais coeso, e outro da “Parte de Cima”, mais 

disperso não só fisicamente, mas enquanto unidade organizativa. 

O processo de escolha dos beneficiários tem grande influência no desdobramento do 

projeto, no engajamento das pessoas e no sucesso da associação. No relato de Dedé fica clara 

a importância das relações e das redes de interconhecimento e o grande caráter de 

pessoalidade, de intencionalidade na escolha dos beneficiários, assim como na indicação de 

Dedé como interlocutor da comunidade. A escolha dos beneficiários do projeto pressupõe 

critérios para inserção do público alvo. Esses critérios não estavam claros, sendo 

estabelecidos ao longo do processo a partir da indicação, da condição social, da experiência 

com agricultura e de características da propriedade. 

A identificação não foi assim, não usou critérios, tinha que tê isso, tinha que tê 

aquilo não. Tinha que ter uma terra acima de 2 tarefa e meia de terra, uma terra 

próxima ao rio, ou de nascente, ou de barragens que era o critério deles. Não 

precisava ser o dono. [...] Quando a gente veio andar nas terras e fazer tipo uma 

triagem pra ver se pegava mesmo, se enquadrava. (Dedé, 47 anos, Povoado 

Limoeiro) 

Dedé destaca seus critérios na indicação dos beneficiários da “Região de Baixo”, 

sendo o principal deles a escolha de pessoas que tinham algum tipo de prática de produção. E 
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 Importante destacar o papel de agente desenvolvido pelo referido consultor do SEBRAE responsável pela implementação do projeto PAIS 

no município de Pão de Açúcar. O mesmo é natural do município, onde mora e trabalha, tem um papel fundamental na formação da 

associação atuando desde o processo de seleção dos beneficiários do projeto PAIS. Sua rede de relações pessoais no município é bastante 

ampla com grande transito nos bancos, na prefeitura e nos órgãos municipais relacionados às atividades agrícolas. Sua proximidade com a 

associação oportuniza por um lado uma boa relação com os setores acima descritos e ao mesmo tempo, influencia fortemente os vínculos que 

a APAOrgânico estabelece no município e na forma como a mesma opera, assim como tem um papel de influência na indicação dos novos 

associados, principalmente no momento atual de expansão da associação que não esta mais vinculada aos beneficiários do kit PAIS, o que 

tem provocado mudança no perfil dos sócios com entrada de agricultores com perfil empresarial. 
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faz críticas à seleção dos beneficiários da “Região de Cima”, em especial à escolha de 

agricultores de assentamentos que estão longe da margem do rio São Francisco em terras de 

sertão, com dificuldade de acesso à água. Esse argumento tem fundamento uma vez que sem 

água a produção fica inviabilizada. No entanto, a caixa de água pode ser utilizada para 

armazenamento da água da chuva, captada por bomba em poços ou cacimbas e viabilizar uma 

pequena produção e a criação, garantindo a sobrevivência da família em terras de sertão numa 

perspectiva de convivência com o semiárido. Essa análise soa como rivalidade entre as duas 

regiões e em especial certo preconceito e intolerância com relação aos assentados 

beneficiados: 

Eu acho assim: aqui onde eu procurei, as pessoas que eu procurei são pessoas que já 
trabalharam. Dona Zezé trabalhou na lagoa da igreja. Comprou o motor, fez um 

monte de coisa, botou canteiro. Do mesmo jeito tinha Dona Maria de Fatima [...] 

Pessoas que já tinham relação com a agricultura. Mas lá pra cima, eu vi que 

entregaram o kit pra pessoas que era dona de terreno, de assentamento. Cara que 

criava uma cabra, criava uma coisa. A água era meio escassa. [...] tinha que te uma 

noção, se aquele kit ia ajuda na irrigação, pra ajuda a melhora uma coisa ou outra. 

Tinha que procurar pessoas pra melhorar. Eu acho, mas como a função do kit PAIS, 

era sustentar o homem no campo, era a sustentabilidade, eles também tinham outra 

visão, né. (Dedé, 47 anos, Povoado Limoeiro) 

A respeito da escolha dos beneficiários, Dedé destaca a proposta do projeto de ser 

integrado e sustentável. A esse respeito, sua visão de sustentabilidade está relacionada a 

auxiliar o agricultor a permanecer no campo e, neste caso, os maiores empecilhos dizem 

respeito ao acesso à água, a ter alimento e renda. Assim, segundo Dedé, o projeto tinha a 

visão de dar sustentabilidade aos agricultores mais necessitados, pobres e carentes de 

alternativas que se encontram em sua maioria fora da margem do rio. No entanto, isso 

dificulta o acesso à água. E sem água a produção fica inviável. Sobre sua visão de 

sustentabilidade: 

[...] o PAIS ele veio pra aquela questão: Integrado e Sustentável. De sustentar as 

pessoas no campo. Por isso que não era só implantado na beira do rio, implantado 
onde tinha um local, uma nascente uma coisa ou outra. Aqui, pra nós aqui, era a 

questão de beira do rio, terreno na beira do rio, e sustentável, porque tinha água, né. 

E essa visão assim sustentável, pra gente assim não existia. Existia pegar o kit e 

tentar implantar ele. Lá em cima [na Região de Cima] foi do mesmo jeito, foi 

espalhado do mesmo jeito. Fulano do assentamento tal lá tem uma nascente, vamo 

coloca lá. Que também o pessoal, a visão do que criou o sistema PAIS é ele sê a 

sustentabilidade. É ele tá centralizado no mínimo nessas coisa mais difícil, nas 

localidade mais difícil que é pra dá sustentabilidade as pessoa no campo. Mas se não 

tiver água não vai. Eu sei, eu acho assim, os que eu vi, que foi instalado fora da beira 

do rio não deram certo. (Dedé, 47 anos, Povoado Limoeiro) 

A escolha por indicação tem por sua vez uma margem para favoritismo, podendo 

ocorrer de acordo com os critérios estabelecidos para atender aos objetivos do projeto ou para 

benefício como moeda de troca e interesse político. O agricultor Dedé destaca as relações de 

favorecimento que aconteceram no início do processo de seleção dos beneficiários: 
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Houve também isso. Apontamento de pessoas ligado à política. Dá o kit a fulano no 

assentamento, o fulano é irmão de ciclano. Isso houve também. Mas isso foi no 

início né, que era ligado à Secretaria da Agricultura. O SEBRAE era o gestor, junto 

com a Secretara da Agricultura. O SEBRAE enviou um técnico pra ajudar a instalar 

os kits, mas a Secretaria da Agricultora foi quem apontou uma parte. (Dedé, 47 anos, 

Povoado Limoeiro) 

Em função da escolha dos beneficiários por indicação, muitas vezes definidas por 

relações de interesse, apadrinhamento ou práticas eleitoreiras; da falta de critérios bem 

estabelecidos, de clareza dos objetivos e das perspectivas do projeto, assim como da 

inadequação ao sistema de cultivo adotado, o projeto teve necessidade de remanejar e 

redefinir beneficiários que não se enquadraram ou não se adaptaram a ele. No remanejo, 

muitas partes do kit foram perdidas, estragaram ou mesmo não foram devolvidas como pode 

ser observado nos relatos, mas o principal para o sistema funcionar era a caixa de água, sendo 

também o item mais cobiçado pelos agricultores. Dedé relata o remanejo de uma caixa para 

Dona Zezé que passou a fazer parte do projeto em um segundo momento. 

[...] uns três ou quatro desistiram porque acharam que aquilo de pinga-pinga [refere-

se ao sistema de irrigação por gotejo] não dava certo. Não ia pra frente. Por isso que 

algum deles desistiram. A gente ainda conseguiu arrecadar a caixa de algum. [...] 

Dona Zezé mesmo, [...] no início ela não foi selecionada porque era ilha. Mas ela 

comprou lá um motorzinho e ficou lá insistindo, insistindo, insistindo. Plantando 

uma coisa ou outra, né. Trabalhando, dando aquele murro todo. [...] Ai [o técnico do 

SEBRAE] chegou pra ela e disse: olha eu arrumei uma caixa pra senhora. Tem as 
mangueira, mas tá velha. Mas a senhora pode pegar essas mangueiras velhas e i se 

virando enquanto a senhora vai comprando outras coisinhas. O principal é a caixa 

pra acumular água pra senhora trabalhar com os canteiro. Ai ela alugou um 

caminhão e a gente foi buscar. Ela começou, né. Tá trabalhando com as caixa. 

(Dedé, 47 anos, Povoado Limoeiro) 

Durante o ano de 2007 e meados de 2008, o grupo teve poucas reuniões e não deu 

prosseguimento à associação. No final de 2008, a associação foi legalmente registrada após a 

primeira eleição. Neste momento, a associação teve uma série de dificuldades para sua 

legalização e funcionamento o que levou à desmotivação dos agricultores que investiram na 

produção e não tinham comercialização, perdendo mercadoria. 

Não tinha onde botar o produto, se acabou. Era alface, couve, canteiro de coentro. 

Cada canteiro bonito. Cada canteiro que você olhava assim era um lençolzão, cada 

couve. Era couve, alface, pimentão, o tomate, a cebolinha, de tudo nós tinha da 

hortaliça. [...] Mas não tinha onde entregar nada desse produto. Não tinha pra onde 

colocar. Aí desgostei e parei. [...] Ficamos afastado do projeto assim por que nós 

ficava desacreditado. Plantava só pra consumo. Não tinha comercialização. (Zé de 

Dona, Povoado Restinga) 

Dificuldades na constituição e operacionalização de grupos são normais e devem ser 

sempre previstas, principalmente quando estes são formados por demandas externas. Neste 

caso, demandas orquestradas pelo SEBRAE para articular a produção com a comercialização 

em programas governamentais e políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e para a 

produção orgânica e agroecológica. Muitas vezes, os agricultores são impelidos a participar 
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dos programas como beneficiários por algum estímulo, algum benefício, mas não estão 

cientes dos desdobramentos do projeto, de suas obrigações de qual será seu envolvimento e 

participação. Abaixo, um trecho da entrevista com Junior, no qual ele fala sobre sua 

motivação e a forma como entrou para o projeto: 

Aí Bartolomeu [seu vizinho] chegou cá e disse: tem um projeto, vai vir um projeto. 

Tem dois caras ali no terreno da gente que vão montar umas caixas [caixa de água 

de 5.000L]. Eles já estavam medindo a terra já [...] Porque você não fala lá pra 

arrumar uma caixa dessa aí? [...] Aí chegamos lá, aí conversamos com ele. 

Perguntaram: vocês querem trabalhar mesmo? Disse: quero. Queremos, sim. Aí eles 

vieram cá no terreno da gente, olharam. Pronto, aí vocês tem capacidade de 

trabalhar. Aí montaram esse projeto lá na gente. [...] Explicaram que era melhoria 

para o pequeno produtor. Pra futuramente sobreviver só daquelas plantas. Porque no 

futuro iam comprar os produtos. Aceitamos. Nós não pensamos duas vezes. Porque, 

no caso, uma caixa daquela num terreno, já tinha o motor, a bomba, já fica melhor 
pra gente trabalhar. (Junior, Povoado Restinga) 

Como não tinha comercialização, Junior e seus irmãos deixaram de produzir, se 

afastaram do projeto e voltaram a se dedicar a criação de gado de leite e o fabrico de queijo 

para comercialização, principal atividade da família. Retornando a produção e a 

comercialização para a associação apenas em 2014. Sobre seu afastamento: 

Nós fazia aquele canteiro. Uns canteirão de coentro lá que era a coisa mais linda do 

mundo, aí não tinha a quem vender. Aí também não plantava mais nada. Sabe de 

uma coisa, vou deixar. Mas a caixa eles não levam, eu quero saber só da caixa. 

(Junior, Povoado Restinga) 

Com o depoimento de Junior, fica claro qual seu interesse em participar do projeto, 

destaca em primeiro plano o interesse pela caixa de água, pois já possuía motor e outros 

equipamentos para irrigação, mas não tinha caixa para armazenar a água. Em seguida vem o 

interesse em comercializar, em um mercado que absorva sua produção. Trata-se sobretudo de 

uma visão particular que está relacionada à sua necessidade de garantir a sobrevivência e a 

reprodução social da família, e ao mesmo tempo uma visão assistencialista, pois visualiza o 

equipamento como um benefício para si, sem se questionar sobre o desdobramento do projeto. 

Com a promulgação da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, abre-se um novo 

mercado para a comercialização de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado ao 

PNAE
63

. Diante das dificuldades administrativas enfrentadas pela primeira gestão da 

APAOrgânico, e da necessidade de regularização para essa nova perspectiva de mercado, a 

solução encontrada foi convocar nova eleição e reestruturar a associação, tendo como foco 
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habilitá-la para participar dos editais de chamada pública do PNAE que começam a entrar em 

vigor. 

José Antônio Vieira Martins (Dedé) assumiu a APAOrgânico em 2009 com a tarefa 

de legalizar a associação e deixá-la apta a participar dos editais de chamada pública. Neste 

momento, a diretoria assume com seus próprios recursos os gastos para sanar as pendências 

da associação com a receita federal. No ano de 2010, a associação ainda tinha pendências 

jurídicas e não conseguiu participar das chamadas públicas para o PNAE. Como o programa 

estava iniciando, e os agricultores já estavam com a produção pronta para colheita, coube à 

prefeitura de Pão de Açúcar abrir uma exceção para comprar individualmente dos agricultores 

no ano de 2010. Em 2011 a associação vence sua primeira chamada pública e inicia um novo 

ciclo de comercialização, inicialmente para o PNAE do município de Pão de Açúcar, 

conquistando progressivamente outras prefeituras nos anos subsequentes. 

Quando foi no ano de 2011, a gente já começou ganhando a chamada pública de Pão 

de Açúcar e ganhando a chamada pública de Major Isidoro. No segundo semestre a 

gente ganhou a chamada pública de Major Isidoro, ganhamos a chamada pública de 

Pão de Açúcar e a chamada pública de Jacaré dos Homem. No ano de 2012 nós 

fechamos com Pão de Açúcar, Jacaré dos Homem e Major Isidoro. No ano de 2013 

nós ganhamos a chamada pública de Jacaré dos Homem, de Batalha, Palestina e Pão 

de Açúcar. E agora no ano de 2014 nós ganhamos a chamada pública de Jacaré dos 

Homem, Batalha e Pão de Açúcar. Tamo agora esse ano só com 3 prefeitura só. 

(Dedé, 47 anos, Povoado Limoeiro) 

Como podemos observar no relato do presidente da associação, a APAorgânico foi 

progressivamente conquistando espaço de comercialização junto às prefeituras dos municípios 

circunvizinhos para atender ao PNAE, que entrou como lei a partir de 2009. O programa 

prevê que cada município deve elaborar todo o semestre o cardápio e a chamada pública para 

compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar com recurso repassado pelo MEC para 

atender os alunos da rede municipal, dando preferência às organizações de agricultores 

familiares do município, e, quando não é possível, associações dos municípios circunvizinhos. 

Além disso, a produção orgânica e agroecológica é outro critério de prioridade no programa. 

A comercialização da APAOrgânico nos municípios vizinhos reflete a falta de 

articulação e organização dos agricultores familiares do sertão, que estão perdendo a 

oportunidade de comercialização nos seus municípios. Por outro lado, essa conquista é mérito 

da APAOrgânico e reflete seu esforço em legalizar a associação para concorrer aos editais. 

Esse aspecto legal, assim como sua experiência no programa e sua capacidade de honrar com 

os contratos, disponibilidade de infraestrutura e logística para entrega dos gêneros 

alimentícios prezando pela quantidade e qualidade, tem destacado a associação como uma 

referência na região, além do diferencial de ser uma associação agroecológica. Abaixo o 
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depoimento de um dos sócios fundadores da associação sobre as dificuldades e as conquistas 

da associação que atualmente é uma referência na região: 

[...] a gente assim, luta mesmo. Eu fui um dos fundadores desse PAIS aqui. 

Acreditava, as primeiras reunião era eu, dizia que dava certo. Aí muita gente: dá 

nada certo. Dá, minha gente, dá, vamo acreditar que dá. Que hoje o PAIS é 

referência no município de Pão de Açúcar. É referência pra Palestina, Monteirópolis, 

Batalha, Jacaré. Tudo isso, estamos englobando tudo. (Reginaldo, Mata Comprida) 

A referência a que se refere Reginaldo está relacionada ao sucesso da associação 

enquanto entidade de comercialização, o que reflete positivamente no montante 

comercializado e no valor da comercialização como podemos observar na Figura 4. 

 

Apenas a título de exercício, se considerarmos os valores comercializados no ano de 

2014 e dividirmos aos 29 sócios, teremos uma média de comercialização de R$16.104,21 por 

associado por ano, o que representa uma renda bruta por agricultor de R$1.342,00 reais 

(equivalente a 1,7 salários mínimos nacionais64) por mês de gêneros alimentícios 

comercializados ao PNAE, fora a comercialização para outros mercados como as feiras e 

diretamente a freguesia nos povoados. São valores considerados elevados aos parâmetros 

locais de remuneração, o que tem motivado outros agricultores a participarem da associação. 

Essa capacidade empreendedora da associação, que se reflete nas conquistas das 

chamadas públicas para comercialização ao PNAE, tem despertado o interesse das 

administrações públicas pela APAorgânico, facilitando as relações comerciais pela forma de 

organização e trabalho, assim como da municipalidade de Pão de Açúcar e de outras 
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Figura 4: Gráfico da evolução do valor comercializado pela APAorgânico ao PNAE. 

Fonte: Gráfico do autor. Dados de campo fornecidos pelo presidente da associação. 
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instituições estaduais que têm visualizado na organização o potencial de crescimento 

econômico. 

Por outro lado, esse potencial competitivo da APAorgânico tem gerado um 

descontentamento de outras instituições que trabalham com a agricultura familiar tanto a nível 

regional, como municipal, pois a APAOrgânico está absorvendo as oportunidades de 

comercialização geradas pelas políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar e da 

produção orgânica e agroecológica, restando pouco espaço para as demais organizações. 

Isso tem marcado uma diferenciação de enfoque e posicionamento político entre a 

APAOrgânico e as demais entidades de classe que atuam com a agricultura familiar e 

agroecológica na região, o que se evidencia na dificuldade de articulação da associação, na 

fragilidade institucional de sua representação nas instâncias de tomada de decisão, refletindo 

também internamente no interesse dos sócios pela instituição, marcado pelo ganho econômico 

e não como uma proposta coletiva de reivindicação e busca de melhorias para o conjunto da 

família e da comunidade onde vive, o que faz com que sua participação seja direcionada para 

a comercialização, e não para o fortalecimento das demandas de classe, para o resgate e 

valorização do “modo camponês de fazer agricultura” (PLOEG, 2008). 

Nesse sentido, as conquistas da APAOrgânico estão vinculadas às suas relações 

interpessoais e seu forte caráter empreendedor, orientado pelo SEBRAE, e não pelas 

demandas e reivindicações sociais. Essa visão é transferida aos sócios, marcando o perfil da 

associação. Como reflexo, a construção da experiência de produção agroecológica fica isolada 

e restrita ao atendimento a um nicho de mercados com poucas mudanças na vida dos 

agricultores. Essa postura pode ser observada no depoimento abaixo: 

A gente tem a visão de ganhar dinheiro. Que quem trabalha com o SEBRAE, o que 

o SEBRAE mais mostra é isso. Tem que se organiza pra ter sustentabilidade. Pra 

dessa sustentabilidade ganha dinheiro. (Dedé, 47 anos, Povoado Limoeiro) 

Esse ganho econômico, repassado aos agricultores, tem representado melhoria na 

qualidade de vida das famílias. Abaixo depoimento de Dedé sobre as mudanças na vida dos 

associados: 

Rapaz, se você analisar hoje. As mudanças na vida das pessoas. Você vê hoje, a 

maioria deles não tinha moto. Hoje quase todos eles têm moto. Hoje você vê o 

Jorge, era um barco, hoje ele diz que quer comprar um caminhão. [...] Nós tira por 

Dona Zezé. A casinha dela, você vai lá hoje é uma casinha arrumada. Não era antes? 

Era, mas não era que nem é hoje. Já ajeitou duas vezes. Os filhos dela que nem o 

Carlinho, vivia fora trabalhando, hoje voltou, hoje tem a casa dele, tem a família 

dele. O ano passado comprou uma motozinha. O outro tá fazendo uma reforma na 

casa, já tem moto. Isso ai é ganho. É um ganho que eles tão tendo. [...] Quer dizer, 
contribuiu com a vida desse pessoal, eles começaram a ganhar um troquinho. 

Começaram a tê mais uma visão melhor da vida, né. [...] Eu vô dizê comigo mesmo, 

pra mim, eu como presidente, como produtor, esse ano, eu tive um lucro de 6 mil e 
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500 reais, do ano todinho, foi minha renda anual. (Dedé, 47 anos, Povoado 

Limoeiro) 

No entanto, contraditoriamente, apesar do aumento no valor comercializado, a 

produção dos agricultores tem diminuído. Os agricultores estão deixando de produzir o que 

representa um risco e um obstáculo a ser superado pela associação para cumprir com seus 

contratos nas prefeituras. Abaixo, a avaliação de Dedé como presidente da associação sobre a 

diminuição da produção: 

Minha avaliação, eu vou avaliar com olhar crítico. A associação, ela vem andado, 

mas ela vem andando a passos lentos. Pelo período que nós tamo trabalhando com o 

associativismo. A produção tá oscilando muito. Que era pra a produção esse ano de 

2014 ela ter aumentado. Em 2013 ela aumentou bem e 2014 ela caiu. Quer dizer. 

Hoje o interesse é pouco. Diminuiu muito. Nós estamos debatendo nisso. (Dedé, 47 

anos, Povoado Limoeiro) 

Estamos diante de um paradoxo, pois ao mesmo tempo que o valor e o volume 

comercializado pela associação aumentam, resultando em mais recurso para os agricultores, 

os mesmos estão deixando de produzir ou estão direcionando a produção para outros 

mercados. Esse aparente contrassenso representa uma estratégia, uma escolha dos agricultores 

perante os mecanismos de mercado. Uma das explicações possíveis é justamente a dinâmica 

empresarial impressa nesses programas, que exigem constância de produção o ano todo 

independente da estação ou dos ciclos climáticos e ao mesmo tempo não cumprem com os 

pagamentos, deixando o agricultor sem renda. Nesse sentido a venda direta em feiras ou nos 

povoados é menor em volume, no entanto, o pagamento é a vista. Além disso, é realizada a 

partir da oferta e não da demanda, respeitando os ciclos produtivos, a disponibilidade de mão 

de obra e recursos de modo que o agricultor tem mais autonomia sobre suas atividades. Diante 

do exposto, alguns agricultores optam por deixar de entregar sua produção para a associação 

comercializando em outros mercados de proximidade. Essa diferenciação de perfil dos 

agricultores expressa os diferentes “graus de campesinidade” propostos por PLOEG (2008) e 

resultará em divergências na condução da associação, provocado o afastamento de sócios sem 

esse perfil empresarial.  

Cabe destacar que todo o processo de formação e formalização da associação foi e 

continua sendo acompanhado pelo SEBRAE. Em função das características da instituição 

relativas ao vínculo de trabalho e do método utilizado para sua realização através de 

consultorias com prazos e procedimentos estabelecidos, muitas vezes não dando abertura para 

a construção coletiva, interrompendo ou acelerando processos coletivos que levariam mais 

tempo. Como pode ser visualizado no depoimento abaixo: 

Aí o SEBRAE já acompanhava [a associação] e viu a falha. Aí trouxe uma mulher, 

passou 2 dias ensinado tudo sobre associativismo. E formulou que não tinha 
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estatuto. Que eles pegaram um estatuto do sindicato de uma associação comum, né. 

E botou em ata. (Dedé, 47 anos, Povoado Limoeiro) 

A esse respeito, fica claro, no depoimento de Dedé a inadequação do primeiro 

Estatuto, elaborado e registrado para a inauguração da associação, sendo um documento 

padrão (genérico), utilizado como modelo para muitas associação e que não continha as 

especificidades da APAOrgânico. Isso reflete o método de trabalho utilizado pelo profissional 

contratado pelo SEBRAE que não privilegiou a discussão e a construção participativa dos 

documentos com o devido tempo necessário ao amadurecimento e reflexão do coletivo. 

Esses instrumentos de regulação e organização da associação foram recentemente 

(2013) revisados e reformulados, quando houve um processo de reestruturação para a 

realidade atual da associação com alteração em seu Estatuto Social e elaboração do 

Regimento Interno e demais documentos organizativos. Essa readequação surgiu pela 

necessidade de ajustar a associação, suas regras e práticas à Legislação Brasileira para 

Sistemas Orgânicos de Produção, Lei 10831. Esses documentos foram discutidos e validados 

por todos os sócios em assembleia e contam com sistemas internos de avaliação e 

monitoramento da qualidade orgânica da produção. Essa organização e regularização 

possibilitou a associação realizar o cadastro como um Organismo de Controle Social – OCS, 

no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA assim como participar de 

programas e editais do governo federal voltados para a produção orgânica e agroecológica, 

sendo portanto um diferencial estratégico para o acesso à políticas públicas e aos mercados. 

Ao analisar a conduta da associação e dos associados com relação aos documentos 

oficiais que regem as normas e as regras da associação, observa-se que, por mais que tenham 

sido discutidos os principais pontos dos documentos com os associados, estes são demasiado 

complexos e seu entendimento e domínio é restrito ao presidente da associação e parcialmente 

a seu núcleo administrativo (diretoria da associação). Os demais não se apropriam do 

documento e em certa medida também não se apropriam da associação. 

Quando analisados os documentos oficiais, observa-se que, no papel, a estrutura 

organizativa da associação é composta por uma equipe de associados com funções bem 

definidas. No entanto, na prática, seu funcionamento está muito dependente da figura do 

presidente, que atua com sobreposição e acúmulo de atividades. Abaixo, depoimentos sobre 

as atribuições, as dificuldades e os avanços obtidos com a divisão de atividades entre os 

sócios: 

Dedé ficou com a questão do presidente, que nem ele é, a pessoa dele é. Só que 

Dedé era presidente e era tudo. Ai dividiu as tarefas, contratou funcionário para 

trabalhar. Tem uma [pessoa] que digita. Dedé era quem fazia tudo isso. Dedé 

digitava, Dedé tinha que fazer entrega, Dedé tinha que receber, Dedé tinha que 
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pesar, Dedé ainda tinha que assinar nota [...]. Ai hoje em dia não. Tem um cara que é 

responsável pela questão de nota, tem outros que é responsável pela questão de 

receber, tem outros que ficam com a questão de fazer a entrega. E o Dedé fica 

responsável pela questão de contratos, pela questão de prestação de contas. (Valter, 

36 anos, Povoado Limoeiro) 

Conselho fiscal existe. Mas não é atuante. Existe a diretoria, e conselho fiscal e o 

suplente de conselho fiscal. Porque quando um dos conselheiros desistir o suplente 

entra. Era formado assim. [...] No estatuto, o conselho, ele delibera sozinho. Só que 

[...] o conselho fiscal não atua. [...] João que é o vice, ele tem que andar, pra ir 

nessas coisas, João tem que ir. Vai que eu adoeça, quem é que vai administrar a 

associação. É a questão, a visão do pessoal. É o envolvimento da diretoria. [...] mas 
tá começando. Agora tá começando. Do começo do ano tá descentralizando. (Dedé, 

47 anos, Povoado Limoeiro) 

Esse cenário preocupa a diretoria, pois, além de sobrecarregar a figura do presidente, 

torna a associação frágil ao depender de uma única pessoa. Esse comportamento de não 

envolvimento dos associados ilustra qual a função, o papel e a importância que os mesmos 

dão à associação em suas vidas e reflete o comportamento individualista que vai em oposição 

a lógica da reciprocidade de Sabourin e da proposta agroecológica. Dedé traz em seu relato o 

aspecto do individualismo como uma característica do sertanejo e uma dificuldade a superar: 

Nós ainda precisamos desprender dessa visão [...] O sertanejo não sabe trabalhar 

ainda em associativismo. Muitos deles, mesmo estando na associação ainda tem o 

individualismo. Isso você vai perceber bastante. Ainda tem o individualismo. Porque 
se não tivesse este individualismo tão forte, não aconteceria o que tá acontecendo 

tão forte: Eu tento apontar o erro dos outros e não vejo o meu erro. Mas quando é 

dos outro, eu tô vendo. 

Nós temos união, tem. Nós temos divergências, tem. Mas às vezes a divergência fala 

mais do que a união. A questão é essa. [...]. Nós tinha que ter mais união. (Dedé, 47 

anos, Povoado Limoeiro) 

Essa visão do cooperativismo, apesar de latente, é apagada pelo desejo individual de 

suprir as necessidades pessoais, tendo a associação como um mecanismo de escoamento de 

produção, que recebe sua mercadoria e a comercializa, tendo, portanto ganhos individuais e 

não coletivos. A esse respeito, resgato os dois níveis da reprodução social assinalados por 

Wanderley (1999): a subsistência imediata e a reprodução familiar das gerações subsequentes, 

os quais representam de forma complementar a expressão da autonomia camponesa. O 

individualismo frisado por Dedé como uma dificuldade a ser superada tem sua origem 

justamente na necessidade imediata de garantir a subsistência pessoal. 

Para Sabourin (2011), a renovação das práticas de reciprocidade através das 

associações e das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e a produção 

agroecológica encontra seu antagonismo no comportamento individualista dos agricultores. 

Na APAOrgânico, esse comportamento encontra-se presente entre os agricultores ao 

desenvolverem táticas de burlar as regras da associação, mecanismos que buscam vantagens 

para garantir a sobrevivência e a reprodução imediata do indivíduo, deixando para um 
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segundo plano a reprodução do ser social enquanto coletivo, comunidade ou grupo ao qual 

pertence. Essa forma/ação de pensamento interfere diretamente na dinâmica da 

APAOrgânico, que tem dificuldades de construir um ambiente de confiança entre os sócios, 

sendo o grande desafio o acolhimento de critérios universais como ética, diretos, valores, 

tradição como mecanismos de mediação social entre a individuação e a sociabilidade, entre o 

genérico e o individual. Expressões contraditórias do mesmo processo reprodutivo global. 

Bipolaridade destacada por Lukács como elementos distintos e inseparáveis da reprodução 

social. 

Sabourin (2000) enfatiza as mudanças provocadas por sistemas de organização, como 

o fato da constituição de associações – ainda mais quando estas são impostas ou gerenciadas 

por sistemas de tutela, como é o caso da APAOrgânico com relação ao SEBRAE. Essas 

mudanças, podem levar a uma confusão de valores e à adoção de lógicas e estratégias de 

natureza diferente, ou até oposta aos valores tradicionais o que pode ser identificado na 

experiência da consolidação da APAOrgânico em que a lógica da integração ao mercado das 

políticas públicas, dentro de um viés empresarial, impõe uma mutação não só no sistema 

produtivo, mas no sistema de valores e de referências. Caso o agricultor discorde ou não se 

adapte, tenderá a ser excluído. Nesse sentido, afirma o autor: “A criação de organizações de 

produtores pode corresponder à modernização da reciprocidade camponesa ou, ao contrário, 

privilegiar o desenvolvimento do intercâmbio mercantil” (SABOURIN, 2000, p.49). E 

conclui: “Portanto, às vezes, longe de trazer só soluções, as novas formas de organização 

criam, também, novos problemas, na medida em que ignoram ou desrespeitam as regras da 

reciprocidade ou funcionam segundo os princípios contraditórios da concorrência e do 

intercâmbio (SABOURIN, 2000, p.49). 

Apesar desses contratempos e conflitos na construção da proposta associativa, de 

acordo com Dona Zezé, a entrada para a associação foi uma grande mudança em sua vida e 

para melhor, principalmente pelo aspecto do acesso à comercialização. Segundo a informante, 

antigamente não tinham onde comercializar, hoje, com o comércio garantido, ampliou a 

produção e está diversificando para atender a demanda de mercado. 

Hoje é melhor. Hoje a gente tem como vender, entregar. A gente se aperreia porque 

a gente leva mais de mês, dois meses pra recebe, né [PNAE]. Mas hoje já tem essa 

banca. É de tudo diferente. Vô pra feira hoje, vende, mesmo que não tenha a banca 

orgânica, mas se você for à feira você vende. Naquele tempo era tudo mais difícil 

né. [...] Mudou e muito. Pra melhor né. Mudo em tudo. Só em plantar o que a gente 

planta e ter onde entregar, não tem melhor. Porque antigamente eu fazia assim, eu ia 

pra rua, com aquela carroça. 

A gente não plantava muita macaxeira assim não. Hoje a gente tem como. Sabe onde 
vai entregar. A gente tem que cada vez mais plantar né. Nós tem essa [macaxeira] 
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que tá boa de arranca, nós tem um pouco ali, [...] ainda dá pra uma semana. Então já 

tenho essa parte aqui todinha até detrás do mamoeiro, até aqui tá cheio de macaxeira 

novinha nascendo já. Eu limpo um pedaço e vou plantando, limpo e vou plantando. 

Essa área todinha do limpo aí, tá nascendo. É, que é pra não deixa falta, né. (Dona 

Zezé, 61 anos, Povoado Limoeiro) 

Outros depoimentos enfocam as mudanças e as conquistas econômicas decorrentes da 

entrada na APAOrgânico. Em geral relacionam a associação com a comercialização para as 

prefeituras a partir dos programas governamentais de aquisição de alimentos da agricultura 

familiar (PNAE e PAA). Sendo este o principal motivador dos agricultores para a 

permanência na associação. 

Rapaz, melhorou muito. Porque no ano passado mesmo, ainda aperriemos por causa 

de um dinheirinho. Que eu plantei e as coisa pouca. Ainda tirei parece bem dois mil 

quilos de melancia. Botava quarenta quilos de pimentão pra uma semana, quarenta e 

cinco quilos. Tá vendo aquele bote ali no rio? Foi da prefeitura. O motor. [...]  foi de 

lá, da prefeitura. (Currião, Boqueirão do Rio) 

Por outro lado, os agricultores reclamam dos atrasos dos pagamentos. Segundo os 

informantes, os atrasos chegam a seis meses. Esse problema administrativo não é proveniente 

da associação. O que ocorre é o não repasse dos recursos pelas prefeituras, que por sua vez 

recebem o recurso regularmente do governo federal. O que identificamos neste caso é uma 

gestão ineficaz dos recursos públicos pelas prefeituras que não dão prioridade para os 

programas relacionados à agricultura familiar. 

A associação não é ruim, não, essa associação pra você botar coisa pra prefeitura. O 

problema também é porque atrasa. Se não atrasasse era uma riqueza pra gente. Nós 

tinha condição de trabalhar mais, ter mais produto. 

Quando começou era bom o ganho, muita gente botava as coisas e recebia certinho. 

Dois mês, se atrasa, e recebia todo. Robério e Inês. [...]. Porque Inês hoje tem as 

coisas hoje? Através disso. Não é através de banca na feira não. Tem casa boa hoje, 

mora em casa boa, através de prefeitura. Porque era ela quem bancava tudo era ela a 

maioria. Ela botava tudo. (Juarez, Boqueirão do Rio) 

Essa falta de pagamento tem desmotivado os agricultores que dependem da venda de 

seus produtos para sua sobrevivência. A alternativa dos agricultores tem sido comercializar 

parte dos produtos nas feiras ou em outros mercados de proximidade ao invés de entregar para 

a associação, resultando em déficit de produtos para a associação honrar com seus contratos 

nas prefeituras. Essas são estratégias e escolhas dos agricultores, que agenciam sua 

participação nos programas a partir de suas necessidades. 

Rapaz, eu tô ainda, pra falar a verdade. Eu tô ainda aguentando pra ver se melhora. 

Que não melhora, o cabra não vale a pena você ficar. Você vender uma coisa, passar 

cinco mês sem receber, seis meses. Ai não vale a pena você ficar não. Falar a 

verdade tem que dizer. Ai eu tô aguentando pra ver se fica melhor, né. [...]. Se não 

tem melhora, vai terminar todo mundo saindo à maioria. Porque não tem condição 
você passar seis meses pra receber. (Juarez, Boqueirão do Rio) 

Por outro lado, o atraso indica a dificuldade de articulação e posicionamento político 

da associação que se exime de ações reivindicatórias mais enérgicas, de cobrança das 
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prefeituras para que cumpram o contrato firmado com a associação. Essa postura passiva pode 

ser interpretada através de relações interpessoais e de poder. Neste caso, entre a associação e o 

poder público municipal na figura dos prefeitos que exercem grande influência na região. 

Esse comportamento tem por finalidade evitar possíveis retaliações. Santos (2012) destaca o 

comportamento passivo e não reivindicatório dos camponeses e das instituições de classe no 

interior do estado de Alagoas, especificamente nos municípios de Água Branca, Mata Grande 

e Pariconha onde fez seu estudo. Segundo o autor “o camponês alagoano está mais enraizado 

nas teias de relações de subordinação e sujeição coronelista”. 

O camponês alagoano não foi estimulado a expressar suas necessidades existenciais 

compondo movimentos reivindicatórios pela posse da terra. [...] Por outro lado, sua 

representação de classe a formalização de associações e sindicatos não possuem na 

área de estudo, a linha reivindicatória nem a perspectiva de integração ao M.S.T. 

(SANTOS, 2012, p.182) 

A falta de articulação política com as organizações de classe, assim como de entidades 

relacionadas a agricultura familiar e a produção orgânica e agroecológica é um dos grandes 

gargalos da construção agroecológica da APAOrgânico. Esse ambiente desarticulado, cria 

dependências e fragiliza a experiência associativa que não tem força política para garantir a 

consolidação de um espaço agroecológico livre e autônomo que promova a inclusão social da 

agricultura familiar e camponesa e o desenvolvimento rural sustentável. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do trabalho, busquei delinear a partir de referenciais teóricos e de dados de 

pesquisa de campo o sujeito social objeto do estudo, o agricultor familiar agroecológico da 

APAOrgânico que se concretiza na interface com o território, seu espaço de vida, trabalho e 

sociabilidade de modo dinâmico, desenvolvendo mecanismos de resistência, de adaptação, de 

convívio e de reprodução através de inúmeras estratégias que configuram sua “condição 

camponesa”. 

Na análise das trajetórias de vida dos agricultores, propus mostrar como suas práticas 

tradicionais de manejo e de organização coletiva estão de acordo com os princípios da 

agroecologia, orientando o modo de vida e suas estratégias de reprodução social, econômica, 

ambiental e cultural. A perspectiva da proteção ambiental e da produção de alimentos 

saudáveis, por exemplo, faz parte da tradição e do modo de vida dos agricultores familiares 

camponeses do sertão, profundos conhecedores das dinâmicas, potencialidades e formas de 

uso sustentável do ecossistema. No caso dos agricultores ribeirinhos, esse conhecimento está 

relacionado ao manejo da água nas terras de várzea, ao manejo da caatinga nas terras de sertão 

e à pesca artesanal no rio São Francisco configurando sua dupla identidade como agricultor e 

pescador, o que lhe confere um modo de vida específico e lhe amplia as condições para 

assegurar a sobrevivência da família. 

A produção agroecológica, nesta ótica, incorpora e atualiza essas práticas tradicionais 

de manejo assim como práticas de reciprocidade para a construção de agroecossistemas 

sustentáveis. Esse conhecimento acumulado e transmitido de geração em geração expressa o 

patrimônio sociocultural do campesinato que esta presente no “modo camponês de fazer 

agricultura” relacionado às estratégias de reprodução social que se evidencia em sistemas de 

produção diversificados e integrados ao contexto ambiental contendo em sua essência os 

princípios que regem a agricultura ecológica. 

Nesse contexto, os agricultores associados à APAorgânico revivem, reconstroem e 

atualizam a cada dia sua identidade tradicional de camponeses na perspectiva de sua 

reprodução social. Para tanto, buscam o acesso às políticas públicas de fortalecimento da 

agricultura familiar e da produção orgânica e agroecológica como uma possibilidade de 

inserção em mercados, garantindo a geração de renda, sua autonomia e sua reprodução social. 

Por outro lado, diante da estrutura agrária extremamente concentrada do município de 

Pão de Açúcar, um grande número de camponeses minifundiários, desprovidos do acesso a 

terra e a água em quantidade suficiente para garantir sua manutenção e reprodução social, são 

impelidos à diversificação de suas atividades como estratégia de garantir a subsistência, 
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realizando atividades não agrícolas como mecanismos para complementar a renda e assegurar 

a sobrevivência da família. 

Nesse sentido, a pluriatividade está presente na grande maioria das famílias 

entrevistadas e representa um misto de possibilidades e escolhas que pode levar à desativação 

ou ao fortalecimento da unidade de produção familiar, o que só será definitivamente 

comprovado com a sucessão rural. A definição pelas atividades não agrícolas fora do rural, 

por vezes pode levar à migração definitiva, se impondo como a única opção possível diante 

das dificuldades de garantir a sobrevivência da família única e exclusivamente da terra em um 

contexto de política neoliberal, de expansão e consolidação do agronegócio, onde a exclusão 

dos pequenos agricultores está inserida numa dinâmica de ampliação do capital. 

A organização coletiva, o acesso às políticas publicas e à produção agroecológica, são 

mecanismos utilizados pelos agricultores familiares camponeses para o fortalecimento e 

manutenção de seu modo de vida. Neste sentido, empreender um projeto de agroecologia na 

forma da APAOrgânico é o resultado de um processo que abrange possibilidades e escolhas. 

Envolve múltiplas dimensões as quais estão relacionadas à experiência de vida do indivíduo e 

da família agricultora, sua formação intelectual ou capital cultural, sua visão de mundo e sua 

relação com a natureza, a saúde e a sustentabilidade ambiental. Além desses aspectos que 

dizem respeito ao indivíduo, que são intrínsecos a ele, aspectos extrínsecos de natureza social, 

econômica e política influenciam na tomada de decisão do agricultor. Disso depende o 

contexto em que vive, e o papel da agricultura familiar camponesa enquanto categoria social 

no processo histórico de formação da sociedade. Esses pequenos agricultores não dispõem de 

condições seguras que garantam sua permanência na terra e a reprodução social digna de sua 

família a partir do trabalho na agricultura. Historicamente são oprimidos e explorados pelos 

setores dominantes como força de trabalho e reserva de capital humano. Diante deste 

contexto, suas escolhas e opções, estão diretamente relacionadas às oportunidades de inserção 

produtiva, de trabalho e renda, que garantam a reprodução social da família. 

A agroecologia assume neste contexto diferentes papéis que são explorados pelos 

agricultores: como possibilidade de resistência da agricultura familiar diante do contexto da 

globalização, dos mercados agrícolas e das multinacionais do agronegócio; como 

possibilidade de desenvolvimento de práticas de manejo e organização social em convivência 

com o semiárido a partir de sistemas de produção ecologicamente sustentável, socialmente 

justo e economicamente viável; como ferramenta que associada ao reordenamento agrário 

(reforma agrária e hídrica) possibilita a autonomia, a valorização e reatualização do modo de 
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vida camponês, se configurando como mais uma estratégia de reprodução social dos 

agricultores familiares e camponeses do sertão. 

No caso da APAOrgânico, a organização do coletivo em associação constitui uma 

estratégia que possibilita o acesso institucionalizado às políticas públicas de fortalecimento da 

agricultura familiar, neste caso em especial as políticas que envolvem a produção e 

comercialização de produtos orgânicos e agroecológicos, ampliando ainda mais as 

oportunidades de reprodução social e permanência no semiárido. Por outro lado, essas 

múltiplas funcionalidades da agricultura familiar camponesa de base ecológica, responsáveis 

pela produção de alimentos saudáveis, preservação da água, das florestas, da biodiversidade, 

do patrimônio cultural, de manutenção das paisagens, etc., são incorporados como serviços 

prestados pelos camponeses ao sistema capitalista de produção. Nesse contexto, de múltiplos 

interesses, de forma dialética entre a subordinação e a autonomia, o agricultor familiar 

camponês vinculado a APAOrgânico agencia ativamente suas formas de resistência e 

reprodução social, que por sua vez podem ser conquistadas de modo antagônico por 

mecanismos de ajuste e adequação a partir de sua visão de mundo e da perspectiva futura da 

família. Desse modo, podemos constatar diferentes níveis de engajamento dos agricultores 

vinculados à APAOrgânico à proposta associativa, ao acesso aos mercados, e ao crédito e à 

perspectiva agroecológica. 

Neste contexto, diante da complexidade dos fatores que envolvem a reprodução social 

do campesinato no sertão de Alagoas, meu principal desafio enquanto técnico e pesquisador 

foi buscar entender as especificidades que envolvem a construção e a consolidação da 

agroecologia em Pão de Açúcar, neste caso em especial, as características que motivaram a 

constituição da APAOrgânico em um ambiente institucional frágil e fragmentado que reflete o 

conflito entre os interesses coletivos e individuais, entre a reprodução individual e a 

reprodução enquanto classe social. 

A constatação da prevalência da perspectiva econômica na experiência da 

APAOrgânico representa, como já demonstrado, uma possibilidade de reprodução social em 

um novo contexto de consolidação da agroecologia no Brasil a partir das políticas públicas de 

fomento à agricultura familiar e a produção orgânica e agroecológica. 

Neste sentido, o perfil da APAOrgânico se consolida a partir de três aspectos 

principais: o caráter comercial das políticas públicas de fomento à produção orgânica e 

ecológica no Brasil; a parceria com o SEBRAE, que estabelece uma relação de tutela que traz 

consigo a matriz epistemológica do setor empresarial, determinando a forma/ação e o método 

de construção social que neste caso apresenta limitações à construção de um processo 
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participativo de reflexão e empoderamento; e a presença determinante das relações 

interpessoais e de reciprocidade, marca constante de todo o sertão nordestino, influenciando 

as relações internas, resultando em conflitos de favorecimento e ganhos individuais e as 

relações externas da associação com as demais instâncias da municipalidade, onde o 

favorecimento político atrela e limita a atuação da APAOrgânico e sua articulação com os 

demais instituições de classe ou interesse.  

Neste contexto, a agroecologia realizada pela APAOrgânico tende a reproduzir o 

sistema de exclusão e de disputa presente no modelo agrícola que vigora no pais e que está 

pautado na chamada modernização agrícola ou modernização dolorosa, modernização 

conservadora que vem sendo implementada no Brasil desde a década de 60. Modelo que 

atualmente continua sendo estimulado pelo governo e sua base aliada como Agronegócio e 

que se apropria da produção orgânica acoplada ao que se convenciona chamar de uma dupla 

revolução verde, ou revolução verde-verde. Essa postura esta internalizada em muitos 

agricultores que representam a geração ou os “filhos” da agricultura industrial. O fato de não 

utilizar agroquímicos nem sempre significa que acreditem ser possível fazer agricultura sem 

químicos, em quantidade e qualidade. Sua conduta e pensamentos estão ainda conectados com 

a matriz de pensamento cartesiano do modelo reducionais da revolução verde. A agroecologia 

passa a ser uma opção possível, frágil em princípio pois é contra hegemônica, é pouco 

difundida, tem um mercado restrito, demanda mais mão de obra e reduz a produção no início 

do processo de transição. Requer o resgate de práticas e a adaptação de novas tecnologias, 

envolve mudança e readequação na estrutura do trabalho familiar, a revalorização e 

ressignificação da terra, da família, da natureza. Esses desafios e necessidades de mudanças 

nem sempre são perceptíveis pelos agricultores no momento que aderem aos projetos e 

programas de produção orgânica e agroecológica e mesmo sem ter clareza do caminho que 

estão seguindo a agricultura sustentável será prática e desejo de muitos agricultores enquanto 

existir políticas públicas que as valorizem. 

Essas políticas públicas estão sendo o motor para a inclusão e ampliação de 

agricultores nas práticas da agroecologia e, mesmo que no começo, essa agroecologia 

realizada não seja a “ideal”, a tendência é que gradativamente, esses agricultores vão 

compreendendo o que é ser um agricultor agroecológico e seu papel na produção de alimentos 

saudáveis, na manutenção dos ecossistemas e da biodiversidade local, na disputa por um 

modelo político de desenvolvimento socialmente includente. 

Esse processo não ocorre rapidamente e também não ocorre de forma homogênea, no 

percurso são enfrentados muitas dificuldades e muitos agricultores não se adaptam. A 
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construção coletiva da agroecologia perpassa pela formação, pela organização de coletivos, 

pela articulação interinstitucional, pela formação de um mercado de consumidores, pela 

valorização do fluxo horizontal de saberes entre os próprios agricultores, por uma abordagem 

sistêmica e intervenções na forma de facilitação, de uma agroecologia entendida enquanto 

processos social (ANA, 2007). 

Essas são diferentes “entradas”, envolvem diferentes capacidades para tratar do tema 

da sustentabilidade em seus múltiplos níveis. Neste sentido, o tipo de abordagem utilizada 

pela extensão rural na orquestração das experiências é determinante para o processo de 

construção da agroecologia. Abordagens participativas, que considerem a perspectiva dos 

atores sociais num enfoque local, e busquem a articulação em redes criando um ambiente 

institucional mais democrático são mecanismos determinantes para consolidar experiências 

emancipadoras e libertárias. 

Por fim cabe destacar que esse processo de valorização da agricultura orgânica e 

agroecológica no Brasil que culmina com a consolidação da política (PNAPO) e do  Plano 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO) não altera o cenário de 

desigualdade social e pobreza em que vive o camponês brasileiro e no caso da pesquisa o 

agricultor familiar do município de Pão de Açúcar em suas distintas representações 

identitárias: camponês, ribeirinho, vazanteiro, vaqueiro, pescador artesanal e agricultor 

familiar. Sem dúvida, a agroecologia pode resultar na melhoria das condições de vida e 

trabalho, diminuir a dependência e gerar mais autonomia aos agricultores, sem no entanto, 

modificar a profunda raiz que da origem a desigualdade e a pobreza que é a estrutura agrária 

concentradora de terras e água, responsável pela manutenção das relações de poder e 

subserviência. Portanto, para que haja realmente um processo que vise a mudança dos padrões 

de desenvolvimento e de desigualdade social, as políticas relacionadas ao tema da 

sustentabilidade devem ser conduzidas em consonância com políticas estruturantes de 

reordenamento agrário, neste caso, em especial, políticas de acesso a terra e a água como 

meio de vida e trabalho da agricultura familiar camponesa de Pão de Açúcar. 
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