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RESUMO
FONTES, Marilia Andrade. Agroflorestas Sucessionais em
Território de Identidade Rural. São Cristóvão: UFS, 2011. 148p.
(Dissertação – Mestrado em Agroecossitemas)1
Território é uma categoria de análise amplamente utilizado na
atualidade, principalmente em projetos e políticas publicas de
desenvolvimento. Essa perspectiva de desenvolvimento territorial cria
as condições para a construção de uma nova modalidade de
intervenção partilhada, que é solo fértil para a construção de uma nova
forma de difusão de conhecimentos para a agricultura, ou seja, para a
busca por formas de intervenção que viabilize a agricultura por meio
da construção do conhecimento agroecológico. A agrofloresta
sucessional, trabalhada na perspectiva territorial, ou seja, envolvendo
os diversos atores que compõem e atuam e transformam o território é
importante ferramenta estratégica na busca do desenvolvimento rural
sustentável, por ser capaz de trabalhar com a diversidade, com a
complexidade, por possuir um enfoque sistêmico e uma visão
holística, critérios necessários para lidar com a complexidade dos
processos de desenvolvimento. Neste contexto, o objetivo do presente
estudo foi elucidar a adoção e socialização da agrofloresta sucessional
no Território Sul Sergipano e tem como objetivos específicos o (1)
Abordar conceitos de território de identidade rural; (2) Discutir o
papel da agroecologia na construção do desenvolvimento rural
sustentável na perspectiva territorial; (3) Elucidar a identidade rural do
Território Sul Sergipano; (2) Caracterizar o estilo produtivo do
Território Sul Sergipano.
Palavras Chaves: Território, Sistemas Agroflorestais, Agroecologia

1

Comitê Orientador: Genésio Tâmara Ribeiro – UFS (orientador) e Luiz Fernando
Ganassali de Oliveira Junior – UFS.
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ABSTRACT
FONTES, Marilia Andrade. Successional Agroforestry in Rural
Territorial Identity. São Cristóvão: UFS, 2011. 148p. (Dissertation Master Program in Agroecosystems)2
Territory is a category of analysis widely used today, especially in
projects and public politic development. This perspective of territorial
development creates the conditions for the construction of a new mode
of action shared with the collective construction of territorial strategies
is fertile ground for the construction of a new form of dissemination of
knowledge for agriculture, to search by forms of intervention that
allows for agriculture through the construction of agroecological
knowledge. Successional agroforestry worked in the territorial
perspective, involving the various actors that make up and act and
transform the territory's important strategic tool in the pursuit of
sustainable rural development, by being able to work with the
diversity, complexity, due to a systemic approach and a holistic view,
the criteria needed to deal with the complexity of development
processes. In this context, the objective of this study was to elucidate
the main barriers to the diffusion and adoption of successional
agroforestry in family agriculture production style of the South
Territory of Sergipe and specific aims (1) Approach the concept of
territory of rural identity (2) Discuss the role of agroecology in the
construction of sustainable rural development in territorial perspective
(3) Elucidating the identity of the rural Southern Territory Sergipe, (4)
to characterize the style of the Southern Territory Sergipano
productive.
Keywords: Territory, agroflorestry sistems, agroecology

2

Guidance Committee: Genésio Tâmara Ribeiro – UFS (orientador) e Luiz
Fernando Ganassali de Oliveira Junior - UFS
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1 – INTRODUÇÃO

O

conceito

de

território,

inicialmente

proposto

pela

institucionalização da geografia como disciplina nas universidades
européias em 1870, se complexificou à medida que outras ciências
como a ecologia, economia, psicologia, sociologia e antropologia, o
incorporaram às suas categorias de análises. Dessa forma, o território
assume

uma

multidimensionalidade,

referente

às

dimensões

econômicas, sociocultural, político-institucional e ambiental da
sociedade (PERICO, 2009).
Recentemente, no Brasil, os territórios passaram a ser adotados
como instrumento de implantação de políticas públicas de
desenvolvimento, inicialmente nos espaços rurais, com a criação dos
territórios rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA e
posteriormente com os Territórios da Cidadania que inaugurou
modelos e instrumentos de gestão social em programas e projetos de
desenvolvimento, na perspectiva territorial.
O desenvolvimento territorial, segundo Furtado e Furtado
(2009) envolve a integração dos objetivos sociais, econômicos e
políticos, sendo capaz de proporcionar a igualdade social a
participação democrática na tomada de decisão, a distribuição
equitativa dos frutos do desenvolvimento e a preservação do meio
ambiente.
O desenvolvimento não se dá de forma desconectada com o
espaço físico, e com os recursos naturais que dispõe esse território, por
isso, evidenciar a questão ambiental é central para o desenvolvimento
dos territórios. O atual modelo econômico de desenvolvimento coloca
em risco a possibilidade de reprodução do ecossistema, causando
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exclusão social, concentração de terra e renda, relações injustas de
trabalho e padrões de consumo insustentável.
Para a construção de um desenvolvimento sustentável é
indispensável à compreensão que as questões sociais são indissolúveis
das questões ambientais. As características mais diversas da estrutura
física, biológica e fundiária do espaço físico, expressam diferentes
modos de vidas, representações, aspirações, lógicas produtivas e
trajetórias

familiares,

também

necessidades

econômicas

e

socioculturais. É o que corresponde à noção de território (FURTADO;
FURTADO, 2009).
Toda

essa

complexidade,

de

diferentes

realidades,

representações e lógicas produtivas imprimem aos territórios uma
identidade, não hegemônica, construída pelos atores sociais, fruto de
suas identidades e relações estabelecidas. Portanto, ao se instituir esse
território, envolvendo os atores sociais e institucionais num processo
de gestão social compartilhada pode-se potencializar e alavancar os
meios para a construção do desenvolvimento. Essa organização na
perspectiva territorial, seus fóruns, colegiados e reuniões cria as
condições para a construção de uma nova modalidade de intervenção
partilhada, com a construção coletiva de estratégias territoriais, eixos
de

desenvolvimento,

cooperação,

criação

comercialização

de
e

redes

produção

intercomunitárias
num

processo

de
de

pertencimento, empoderamento e autonomia das comunidades.
Este

ambiente

pedagógico

de

construção

coletiva,

horizontalização das informações e das decisões, é solo fértil para a
construção de uma nova forma de difusão de conhecimentos para a
agricultura, ou seja, para a busca por formas de intervenção que
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viabilize a agricultura por meio da construção do conhecimento
agroecológico.
Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi elucidar a
adoção e socialização da agrofloresta sucessional no Território Sul
Sergipano e tem como objetivos específicos o (1) Abordar conceitos
de território de identidade rural; (2) Discutir o papel da agroecologia
na construção do desenvolvimento rural sustentável na perspectiva
territorial; (3) Elucidar a identidade rural do Território Sul Sergipano;
(2) Caracterizar o estilo produtivo do Território Sul Sergipano.
2 – REFERÊNCIAL TEÓRICO
2.1 – TERRITÓRIO E ESPAÇO

O termo território, amplamente utilizado na atualidade, deixou
de ser algo particular da Geografia para envolver outras áreas da
ciência, como a economia, sociologia, antropologia, ecologia. Dessa
forma, o conceito de território, em nossos dias, vem sendo trabalhado
com amplitude que vai desde a perspectiva etológica (ligada ao
comportamento animal) até a psicologia (HAESBAERT, 2004).
Segundo Furtado e Furtado (2009) no paradigma territorial se
encontra uma miscelânea de denominações que partem de um só
arcabouço teórico, porém ocasionam confusão para os leitores,
gestores sociais e executores das políticas públicas, comunitários e
povo rural.
O primeiro questionamento é Espaço Geográfico ou Território?
No marco referencial brasileiro, a visão de Milton Santos é referencia
quando se trata de espaço ou espaço geográfico. Nessa visão o espaço
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é formado pelos elementos da natureza e também pelas relações
sociais como cultura, política e economia.
―O espaço, ou espaço geográfico é formado por um
conjunto indissociável, solidário e contraditório de
sistemas de objetos e sistemas de ações que não
devem ser considerados isoladamente, mas, como
um marco único, onde a história evolui‖
(SANTOS, 1999).

Santos (1985) ressalta que a compreensão do espaço se dá a
partir de quatro categorias, forma, função, estrutura e processo. A
forma é o aspecto tangível de um conjunto de objetos que compõem o
padrão espacial; função é a tarefa desempenhada pela forma; estrutura
é composta dos aspectos sociais e econômicos da sociedade e reflete o
processo histórico do espaço, onde as formas e as estruturas são
criadas e justificadas; e, por último, o processo é a ação que produz
algum resultado de mudança nessas categorias.
Raffestin (1993) afirma que é necessário compreender que o
espaço é anterior ao território, ou seja, o território se forma a partir do
espaço, por meio de uma ação produzida e conduzida por um ator que
realiza um programa em qualquer nível. Esse, ao se apropriar
(concreta ou abstratamente) se territorializa o espaço. O espaço é a
―prisão original‖, e o território é a prisão que os homens constroem
para si.
O território se apóia no espaço, mas não é o espaço. É uma
produção, a partir do espaço, que devido a todas as relações que
envolve, se cria em um campo de poder (RAFFESTIN, 1993).
Fernandes (2005) ao discutir o conceito de espaço geográfico e
território diz que as relações sociais e suas intencionalidades criam
diferentes leituras socioespaciais, que podem, ou não, serem
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dominantes. Dessa forma se cria um espaço geográfico ou social
específico: o território, que é o espaço apropriado por uma
determinada relação social que o produz e o mantêm a partir de uma
forma de poder.
Portanto, espaço e território são conceitos diferentes, o
primeiro produz o segundo a medida que é apropriado e que nele se
desenvolve as relações sociais.
Os territórios em diferentes escalas se sobrepõem. São
utilizados de diferentes formas assim como as pessoas assumem e
executam distintas funções ou como as relações sociais se mesclam,
gerando multiterritorialidades, que são as representações dos usos dos
territórios. (FERNANDES, 2008). Em um mesmo território podem
existir distintos territórios, determinados por grupos sociais, que
estabelecem e se relacionam de diferentes formas, lógicas e realidades
criando complexas teias de relações sociais e produtivas. Por isso,
para um instrumento de planejamento mais eficiente é importante
buscar unidades territoriais, onde possam ser trabalhados programas
e/ou políticas públicas de forma coesa, mas também, sensíveis a
diferentes realidades do país.
Os territórios foram agrupados por meio de um elo capaz de
unificar, sem homogeneizar, as realidades e representações: a
identidade.

2.2 - IDENTIDADE RURAL E ESTILO PRODUTIVO DO
TERRITÓRIO SUL SERGIPANO.

Identidade, segundo Castells (1999), é o processo de
construção de significado com base em atributos culturais inter-
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relacionados que prevalecem sobre outras fontes de significado. As
identidades constituem fontes de significado para os atores sociais.
Essa construção é feita por meio da matéria prima fornecida pelas
ciências, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva
e fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e religião. Dessa forma,
os atores sociais e sociedades reorganizam seu significado,
construindo a identidade coletiva, marcada por relações de poder.
Assim, Castells (1999) propõe três formas e origens de
construção de identidade: Identidade legitimadora; de resistência; e,
por último, de projeto.
A primeira ele define como a identidade introduzida pelas
instituições dominantes, com a intenção de expandir e racionalizar a
dominação. A segunda, identidade de resistência é aquela construída
por atores sociais que se encontram nas trincheiras da resistência e
sobrevivência, com base em princípios diferentes dos hegemônicos.
Por ultimo, Castells define a identidade de projeto como sendo a
construção de uma nova identidade, feita por um grupo social, capaz
de redefinir sua posição na sociedade e buscar a transformação social.
A identidade rural, assim como qualquer outra identidade
cultural e étnica, opera em relação às necessidades externas e internas
da população e se constrói por meio das ideologias e símbolos comuns
relacionados às dinâmicas e lógicas territoriais (PERICO, 2009).
Segundo Costa-Alves (2010) a ruralidade é a condição e a
característica dos territórios, que tem em essência uma construção de
ordem histórica e social, como processos prolongados de formação de
sociedades e organizações territoriais. A ruralidade representa, ainda,
o habitat construído pela atividade agropecuária, sendo o território em
que o setor correspondente teceu a sociedade.
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O histórico da identidade rural do território Sul Sergipano está
relacionado com o desenrolar do processo produtivo da citricultura.
No estado de Sergipe, principalmente na década de 80, o campo
Sergipano estava associado à citricultura, realidade essa muito forte no
território Sul Sergipano. De fato, Sergipe chegou ao patamar de
segundo maior produtor de laranja do Brasil, mas é a partir de 1975,
que a expansão da agricultura da laranja no estado de Sergipe se dá de
forma mais acelerada com taxas superiores a 20% a.a. Neste período,
altera-se de forma substantiva o próprio perfil da ―Região da Laranja‖
sergipana (OLIVEIRA, 2010).
A citricultura, nesse período, passa a incorporar outros
municípios. A ―região da laranja‖ sergipana, antes composta por
Boquim, Arauá, Pedrinhas, Riachão do Dantas e Itabaianinha, passa a
envolver um total de 14 municípios, fazendo com que atividades
agropecuárias tradicionalmente desenvolvidas, como os cultivos do
feijão, do fumo e da mandioca, cedessem espaços crescentes ao
plantio da laranja (OLIVEIRA, 2010).
Oliveira (2010) cita um estudo realizado em 1995 sobre a
cadeia da laranja, coordenado pelo sociólogo Luciano Nunes Padrão,
que aponta dados que revelam que do ponto de vista dos
trabalhadores, o processo de modernização da agricultura, em Sergipe
a citricultura, teve conseqüências bastante conhecidas: a expropriação
e expulsão de trabalhadores (moradores, arrendatários, foreiros etc.)
das terras que cultivavam; o aumento do assalariamento; e a exclusão
dos pequenos produtores do acesso às políticas governamentais para a
agricultura.
A crise citrícola em Sergipe se estende desde 1995, os impactos
podem ser observados pelo endividamento dos pequenos produtores, a
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baixa produtividade dos pomares de laranja, além da redução de mão
de obra ocupada durante a colheita, que saiu de 150 mil trabalhadores
para cerca de 50 mil nos dias de hoje (OLIVEIRA, 2010). Essa crise
também é reflexo de uma opção de estilo produtivo, que substituiu a
diversidade natural da produção agrícola dos pequenos produtores, por
pomares homogêneos de laranja. Dessa forma, esses agricultores
passam a ofertar no mercado apenas um produto, ficando refém de
oscilações de preços das beneficiadoras, que, ao perceberem matéria
prima em abundancia, pagam por ela o preço que convém.
Nesse contexto histórico que se formou a identidade rural do
território Sul Sergipano, tendo, por muitas vezes, a identidade
legitimadora da citricultura, mas que possui também outras
identidades, de resistência e de projeto. Podemos perceber a
identidade da fruticultura, que não se restringe a hegemonia da laranja,
que é diversa, apropriada a agricultura familiar. A identidade da
resistência também pode ser simbolizada pela macaxeira, cultura
tipicamente camponesa encontrada na totalidade da agricultura
familiar do território Sul Sergipano. E recentemente, está sendo
resgatada, construída e fortalecida a identidade de projeto, pelos
fóruns do território, colegiado e sujeitos sociais do campo a identidade
da agroecologia, da opção por um estilo produtivo de base ecológica,
que seja capaz de complexificar os agroecossistemas, de recuperar a
base de recursos naturais e gerar renda e desenvolvimento rural.
No território Sul Sergipano a política de territorialidade está se
consolidando como eficiente estratégia para o desenvolvimento
sustentável pela potencialização da agricultura familiar e construção
do conhecimento agroecológico (SIQUEIRA, 2010).
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O estilo produtivo do território Sul Sergipano é marcado por
forte presença da agricultura familiar, cerca de 89,8% das
propriedades rurais do território, ocupando uma área de 39% dos
estabelecimento rurais (BRASIL, 2006).
Assim como no restante do Brasil, a agricultura familiar do
território Sul Sergipano passou por profundas modificações com a
implantação da revolução verde. Hoje o uso de máquinas e
implementos

agrícolas

associados

com

sementes

melhoradas

geneticamente é o pacote distribuído pelas prefeituras do território.
Dessa forma, os agricultores realizam o plantio do milho e
feijão para auto-consumo, e ainda da mandioca e macaxeira, para
transformar em farinha e vender o excedente nas feiras livres
municipais. Para além desses plantios, a produção citrícola ainda é
bem significativa na região, em seguida, o segundo lugar é a produção
do coco-da-baia e das pastagens para criação de gado de corte, sendo
esta ultima atividade a que apresentou maior crescimento nos últimos
anos, porém, ela é mais significativa entre os médios e grandes
produtores. O maracujá e a banana são culturas que assumem grande
importância no sistema produtivo dos agricultores familiares do
território Sul Sergipano, pois permitem, num espaço curto de tempo,
gerar renda quinzenalmente e até semanalmente.
A acerola, o caju, a manga e o abacaxi também possuem
expressão no território, porém a potencialização dessas culturas
depende de uma organização da cadeia produtiva envolvendo
processos simples de processamento e posterior comercialização.
Além dessas culturas, nas áreas de restinga do território Sul
Sergipano, o extrativismo da mangaba é atividade de grande impacto
para a geração de renda dos agricultores familiares (IBGE, 2006).
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Essa realidade da diversificação de culturas da agricultura
familiar encontrou apoio em algumas políticas públicas de incentivo a
comercialização para agricultura familiar, PNAE3 e PAA4 apresentam
resultados

positivos

no

arranjo

produtivo

dos

agricultores,

potencializando a diversificação, por garantia de comercio, e inserindo
novas espécies no sistema produtivo e até mesmo nos hábitos
alimentares dos produtores. Um exemplo bastante positivo é o
aumento significativo da produção de hortaliças, notório nas
comunidades que acessam os programas. Coentro, cebolinha, alface,
pimentão, couve, tomate, cenoura, beterraba e quiabo são algumas
hortaliças comercializadas pelos agricultores familiares nestes
programas institucionais.
Apoiado por essas e outras políticas publicas e até mesmo sem
apoio institucional encontra-se no território Sul Sergipano diversas
experiências, ainda que isoladas, de iniciativa de agricultores que
resistem ao modelo produtivo da revolução verde e resgatam de forma
inventiva um estilo produtivo de base ecológica.

3

O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar criado em 1995 garante,
por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar de todos os
alunos da educação básica, matriculados em escolas públicas. Pela lei 11.947, fica
estabelecido que 30% do valor repassado aos estados e municípios, devem ser
investidos na compra de produtos oriundos da agricultura familiar, potencializando,
desta forma o desenvolvimento econômico das comunidades rurais. Fonte:
www.fnde.gov.br/index.php/programas-alimentacao-escolar
4

O Programa de Aquisição de Alimentos - PAA é um programa da CONAB
(Companhia Nacional de Abastecimento). Existem diversas modalidades, entre elas,
a mais acessada pela agricultura familiar do território Sul Sergipano é a CPR doação,
nesta modalidade o projeto é feito por meio das associações e/ou cooperativas dos
agricultores familiares que entregam a sua produção diretamente as instituições
beneficiadas. A finalidade do programa é o atendimento às populações em
insegurança alimentar e nutricional por meio da doação de alimentos da agricultura
familiar. O limite da aquisição é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por
produtor/DAP. Fonte: www.conab.gov.br/conabweb/download/moc/titulos/T30.pdf
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Existe um grupo de 50 produtores que foram beneficiados pelo
SEBRAE com o projeto PAIS5, os quais produzem hortaliças de forma
orgânica integrada com a produção de galinhas, que fornece o esterco
para a adubação das hortaliças e possui como uma das fontes de
alimentação os restos vegetais da horta.
Além dessa experiência, no território Sul Sergipano a
EMDAGRO coordena uma OCS6 com cerca de 20 produtores
certificados como orgânicos, entre eles é comum a produção de
macaxeira, hortaliças, frutas e inclusive laranja de forma orgânica.
Existe também um grupo que organiza por meio dos fóruns do
território Sul Sergipano, uma rede de agricultores denominada ―Rede
Social de Aprendizagem‖, nessa rede discutem, praticam e estudam os
estilos produtivos de base ecológica. O colegiado do território elegeu
o sistema agroflorestal sucesional como estilo produtivo do território,
por se adequar as características da região e permitir a geração de
renda e recuperação da base de recursos naturais. Dessa forma, por
meio da rede de agricultores adotaram a agrofloresta e pretendem
difundir seus princípios e técnicas.
Experiências exitosas não faltam ao mergulhar na rotina e na
vida dos agricultores familiares, além das experiências produtivas
existem também as experiências organizativas para a cooperação e
5

PAIS é a Produção Agroecológica Integrada e Sustentável. É uma técnica de
produção que integra as diversas atividades existentes na propriedade. Essa
tecnologia ganhou o prêmio da fundação Banco do Brasil de incentivo a tecnologia
social e hoje é difundida pelo SEBRAE, consiste em círculos crescentes, onde ao
centro se faz a criação de galinhas e nos demais é plantado as hortaliças irrigadas.
Fonte: Cartilha do SEBRAE: Produção Agroecológica Integrada e Sustentável
6

Organizações de Controle Social. A lei desobriga o agricultor familiar, possuidor
de Declaração de Aptidão do Produtor (Dap), da certificação para comercializar
seus produtos orgânicos, porém necessitando apenas da habilitação por parte do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Nessa categoria, ele
terá acesso aos mercados institucionais, feiras livres e venda direta em domicílio.
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comercialização que são extremamente importantes para o sucesso,
adoção e difusão do estilo produtivo de base ecológica. No território
Sul Sergipano os movimentos sociais são fundamentais para
aglutinação, organização e resistência da agricultura familiar, assim
como o movimento sindical, estes são peças-chave para a construção
de um modelo produtivo capaz de promover o desenvolvimento rural
sustentável.

2.3

-

AGROECOLOGIA:

ESTRATÉGIA

DE

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

A dimensão da sustentabilidade se tornou um componente
essencial dos processos de desenvolvimento desde meados da década
de 80, sendo referência obrigatória em quase todos os programas e
ações públicas em face da relevância adquirida pela temática
ambiental em todo o mundo. A emergência da noção de
desenvolvimento sustentável em suas distintas interpretações, a
valorização dos papéis da agricultura familiar e o enfoque territorial
passaram a demandar uma análise sob o contexto de descentralização
e diferenciação das políticas públicas. O Brasil caminhou nessa
direção, considerando também os atuais programas que podem agir de
forma

convergente,

como

instrumentos

de

reequilíbrio

socioeconômico e ambiental nas estratégias de desenvolvimento
territorial (BONNAL; MALUF, 2007 apud COSTA-ALVES, 2010).
Estes esforços partem pelo estímulo à ampliação e qualificação
da participação de diversos atores envolvidos nos processos de
desenvolvimento e principalmente dos sujeitos sociais desse
desenvolvimento, os agricultores familiares. Ainda, a estratégia de
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desenvolvimento do meio rural, com enfoque territorial e sustentável
perpassa por uma mudança do paradigma produtivo da revolução
verde, ou seja, pela construção de uma matriz produtiva de base
ecológica (COSTA-ALVES, 2010).
Apenas uma compreensão mais profunda da ecologia humana,
dos sistemas agrícolas pode levar a medidas coerentes com uma
agricultura realmente sustentável. Assim, a emergência da agroecolgia
como uma nova e dinâmica ciência fornece os princípios básicos para
o estudo e tratamento de ecossistemas produtivos e preservadores dos
recursos naturais, além de sensíveis culturalmente, e justos
socialmente (ALTIERI, 1991).
No propósito de apoiar a transição dos atuais modelos de
desenvolvimento e de agricultura convencional para estilo de
desenvolvimento rural e de agriculturas sustentáveis, o conhecimento
agroecológico é resgatado, reinventado e potencializando, valorizando
e difundindo as experiências exitosas, contribuindo para a participação
e emancipação dos sujeitos sociais e criando as condições adequadas
para a promoção do desenvolvimento e fortalecimento da agricultura
familiar (CAPORAL, 2007).
A agroecologia apresenta-se como um padrão técnicoagronômico

capaz

de

orientar

as

diferentes

estratégias

de

desenvolvimento rural sustentável, avaliando as potencialidades dos
sistemas agrícolas por meio de uma perspectiva social, econômica e
ecológica. O objetivo maior é a produção agrícola sustentável e com
retorno econômico adequado as necessidades das populações rurais.
(ALTIERI, 2004).
É capaz de impulsionar o desenvolvimento rural, não só por
meio da técnica de produção agrícola sustentável, mas também por
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fornecer as ferramentas metodológicas para que a participação das
comunidades se torne a força geradora dos objetivos e atividades dos
projetos de desenvolvimento, só dessa forma os camponeses serão os
sujeitos do próprio desenvolvimento (ALTIERI, 2004).
A valorização de experiências bem sucedidas e a comunicação
horizontal

são

essenciais

para

o

êxito

da

estratégia

de

desenvolvimento na perspectiva territorial e de sustentabilidade por
meio da cooperação técnica e do intercâmbio com instituições
públicas, organizações não-governamentais e movimentos sociais.
(COSTA-ALVES, 2010).
A agroecologia, trabalhada na perspectiva territorial, ou seja,
envolvendo os diversos atores que compõem e atuam e transformam o
território

é

importante

ferramenta

estratégica

na

busca

do

desenvolvimento rural sustentável, por ser capaz de trabalhar com a
diversidade, com a complexidade, com a emancipação das
comunidades, por possuir um enfoque sistêmico e uma visão holística,
critérios necessários para lidar com a complexidade dos processos de
desenvolvimento.
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CAPÍTULO 1: ADOÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DAS
AGROFLORESTAS SUCESSIONAIS NA AGRICULTURA
FAMILIAR DO TERRITÓRIO SUL SERGIPANO
RESUMO
FONTES, Marilia Andrade. Adoção e Socialização das
Agroflorestas Sucessionais na Agricultura Familiar do Território
Sul Sergipano. São Cristóvão: UFS, 2011. 148p. (Dissertação –
Mestrado em Agroecossitemas)7
A agroecologia é a ciência que norteia os princípios capazes de
implantar uma nova base de desenvolvimento rural sustentável dando
suporte à transição de estilos de agricultura de base ecológica. Nesse
contexto, a agrofloresta sucessional se consolidou em diversos locais
no Brasil e no mundo, como alternativa de estilo produtivo capaz de
produzir alimento, energia, fibra e madeira, potencializando o uso dos
recursos por meio de um arranjo temporal e espacial gerados durante a
sucessão natural, e dessa forma, permitindo um aumento da produção
total. Esse estudo buscou elucidar os principais entraves para a
socialização e adoção das agroflorestas sucessionais como estilo
produtivo na agricultura familiar do Território Sul Sergipano. Para
isso foi realizado, por meio da técnica de questionário semiestruturado e caminhada guiada, visitas e entrevistas para avaliar a
percepção de agricultores quanto a esse estilo de produção e aos
entraves para sua adoção. O estudo foi realizado em quatro
comunidades do território e com seis agricultores, indicados pelo
colegiado do território por participarem de oficinas e espaços para
construção de uma agricultura de base ecológica. Extensionistas e
pesquisadores também foram entrevistados com o objetivo de elucidar
o atual processo metodológico utilizado para difundir os princípios da
agroecologia.
Palavras Chave: Sistemas Agroflorestais, Agroecologia, Territórios
rurais

7

Comitê Orientador: Genésio Tâmara Ribeiro – UFS (orientador) e Luiz Fernando
Ganassali de Oliveira Junior – UFS (co-orientador).
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ABSTRACT
FONTES, Marilia Andrade. Adoption and socilization of
successional agroforestry in family agriculture of the South
Territory of Sergipe . São Cristóvão: UFS, 2011. 148p. (Dissertation
- Master Program in Agroecosystems)8

Agroecology is the science that guides the principles able to deploy a
new basis for sustainable rural development by supporting the
transition of styles from basic ecological agriculture. In this context,
agroforestry succession was consolidated at various locations in Brazil
and abroad, as an alternative style to produce food, energy and wood
fiber, maximizing use of resources through a temporal and spatial
arrangement generated during the natural succession, and thus
allowing an increase in total output. This study intended to elucidate
the main barriers to the diffusion and adoption of successional
agroforestry in family agriculture production style of the South
Territory of Sergipe. To this it was accomplished through the
technique of semi-structured questionary and guided walk, visits and
interviews to assess the perception of farmers on this style of
production and barriers for adoption. The study was conducted in four
communities of the area with six farmers, indicated by the body of the
territory by participating in workshops and spaces for building an
ecologically-based agriculture. Extensionists and researchers were
also interviewed in order to elucidate the current methodological
process used to disseminate the principles of agroecology.
Keywords: Agroforest systems ; Agroecology; Agro-Rural Territories

8

Guidance Committee: Genésio Tâmara Ribeiro – UFS (orientador) e Luiz
Fernando Ganassali de Oliveira Junior – UFS (co-orientador).
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1- INTRODUÇÃO

Em estudos realizados pelo Governo Federal foi diagnosticado
que existem 1555 municípios no País com renda deprimida, ou seja,
com baixo potencial de desenvolvimento endógeno. No caso do
Nordeste Brasileiro essa realidade é conseqüência do esgotamento dos
recursos naturais, ou seja, da degradação do meio ambiente. Portanto, o
desenvolvimento desses municípios perpassa pela recuperação da base de
recursos naturais, matéria prima capaz de gerar renda e assim promover o
desenvolvimento sustentável (SIQUEIRA, 2011).

O esgotamento dos recursos naturais também é conseqüência
do modelo de desenvolvimento introduzido pela revolução verde, ou
seja, a substituição de áreas de grande diversidade biológica por
cultivos homogêneos, extremamente simples em diversidade genética
(pastagem e monocultivos), a intensificação do uso de insumos
químicos e da mecanização.
Assiste-se a crescentes danos ambientais e ao aumento das
diferenças sócio-econômicas no meio rural. O legado deixado pelo
atual modelo de agricultura afeta diretamente os centros urbanos,
coloca em risco os ecossistemas e o modo e a qualidade de vida da
sociedade, e principalmente cria dificuldades para a geração de renda
das populações.
Quando se trata de buscar estratégias de desenvolvimento rural
sustentável, que visam à inclusão social, o fortalecimento da
agricultura familiar e novos desenhos de agroecossitemas sustentáveis,
não se pode trabalhar com base num paradigma reducionista, pois o
redesenho de agroecossistemas e o estabelecimento de agriculturas
sustentáveis, com inclusão social, é algo que exige um enfoque
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sistêmico e uma visão holística, ou seja, é necessário lidar com a
complexidade dos processos de desenvolvimento (CAPORAL, 2001).
Na agricultura, isto se manifesta pela necessidade de
complexificar os sistemas agrícolas, introduzindo biodiversidade e
manejando as relações entre solos, plantas e animais, ao invés de
simplificá-los, como no modelo da Revolução Verde. Ademais, tratase, também, de entender não só a diversidade, mas as relações entre os
indivíduos

e

entre

eles

e

o

meio

ambiente

(CAPORAL;

COSTABEBER, 2007).
É no propósito de apoiar a transição dos atuais modelos de
desenvolvimento rural e de agricultura convencional para estilo de
desenvolvimento rural e de agriculturas sustentáveis, que segundo
Caporal (2007) constitui o enfoque científico da Agroecologia.
Portanto essa ciência proporciona as bases científicas (princípios,
conceitos e metodologia) para a transição de modelo agrícola e
surgimento de outras formas de fazer agricultura. Dentre outros
estilos, o sistema agroflorestal sucessional, hoje, é um estilo de
produção consolidado, fruto da agroecologia, que tem na teoria da
sucessão os alicerces da sua prática. Os Sistemas Agroflorestais
Sucessionais, segundo seu idealizador, Gotsch9, transcende qualquer
modelo pronto e sugere sustentabilidade por partir de conceitos
básicos fundamentais, aproveitando os conhecimentos locais e
desenhando sistemas adaptados para o potencial do lugar.
Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi elucidar os
principais entraves para a difusão e adoção das agroflorestas
9

Ernst Gotsh é agrônomo, agricultor-pesquisador e precursor dos sistemas
agroflorestais sucessionais. O arcabouço filosófico-teórico-conceitual dessa proposta
está fundamentada em trabalhos realizados a partir de entrevista com seu idealizador
(Ernst Gotsh), além do material escrito por ele, ver GOTSCH, E. Break-thropugh in
agriculture, 1995.
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sucessionais como estilo produtivo na agricultura familiar do
Território Sul Sergipano e tem como objetivos específicos (1)
Caracterizar os sistemas agroflorestais como estilo produtivo de base
ecológica; (2) Identificar e discutir as experiências de adoção de
Sistemas Agroflorestais Sucessionais na agricultura familiar do
Território Sul Sergipano; (3) Avaliar as inovações agroecológicas,
identificadas na prática de agricultores familiares na instalação das
Agroflorestas Sucessionais.

2 - REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1

-

SISTEMA

AGROFLORESTAL

SUCESSIONAL:

ESTILO PRODUTIVO DE BASE ECOLÓGICA

Um breve histórico sobre os sistemas agroflorestais sugere sua
existência desde antes de Cristo, ainda no período do Neolítico, 3.000
a.C, registros relatam esse histórico como esculturas indígenas 1000
a.C, escritos da era Românica sobre estratégias de implantação de
sistemas agroflorestais, mas apenas no século XX, nas décadas de 80 e
90 se desenvolvem mais intensamente e assumem uma abordagem
científica no arcabouço da ciência agroecologia (Nair, 1993).
Milenarmente, as agroflorestas, existem na Ásia e América
Latina, mas se difunde com abrangência na África (Taungya), Índia e
América Central, especialmente na Costa Rica, e no Brasil, nos
estados do Amazonas, Pará e Bahia. Têm sido adotados com sucesso
em diversos ambientes biofísicos e sócio-econômicos, desde regiões
de clima úmido, semi-árido ou temperado e sistemas de baixo nível
tecnológico e uso de insumos à alta tecnologia, tanto em pequenas
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como em grandes áreas de produção, áreas degradadas ou de alto
potencial produtivo (Nair, 1993).
Na década de 70, com a crise energética e o avanço do
desmatamento foi criado, em 1977 em Nairobi, Kenya, o ICRAF International Center for Research in Agroforest Systems, com a
missão de realizar pesquisas para a difusão das agroflorestas. Em
1983, o agricultor e pesquisador Ernst Gotsch iniciou seus trabalhos
no Brasil.
A agrofloresta sucessional é uma alternativa de uso e manejo
de recursos naturais, que ao combinar espécies lenhosas ou perenes
(árvores, arbustos ou palmeiras) com culturas anuais agrícolas numa
mesma área, num arranjo temporal e espacial, proporciona interações
(ecológicas e econômicas) significativas, permitindo aumentar a
produção total, através da aplicação de práticas de manejo compatíveis
com os padrões culturais da população local (NAIR, 1991). É um
estilo de agricultura de base ecológica, que tem na teoria da sucessão
os alicerces da sua prática. Segundo Silva (2002), existem diversas
linhas de estudo sobre sucessão e teorias ecológicas, mas destaca duas
delas, a holística e outra que enfatiza os atributos individuais dos
organismos, ou seja, uma visão mais individualista e reducionista.
A teoria sucessional em que se baseiam os sistemas
agroflorestais sucessionais é a teoria que possui uma visão holística,
na qual o ecossistema é tido como um só organismo, complexo e com
propriedades emergentes, não inerentes a suas partes, mas que
resultam de sua própria organização (Mc INTOSH, 1981 apud
SILVA, 2002).
No processo sucessional de desenvolvimento do ecossistema
são observadas diversas tendências como: mudanças na produtividade,
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na estrutura trófica, aumento da diversidade, da equabilidade, do
número de estratos, além de várias formas de eficiência e ciclagem de
nutrientes (ODUM, 1988).
De acordo com Odum, 1969, o desenvolvimento do
ecossistema, ou seja, a sucessão, se dá por meio (i) de um processo
ordenado, razoalvemente direcionado, e portanto, previsível; (ii)
resultante da modificação do ambiente físico pela comunidade e (iii)
culminante

em

um

ecossistema

(clímax),

com

propriedades

homeostáticas.
Entretanto, Silva (2002), aborda aspectos que mostram a
evolução da idéia desse estágio clímax, que resultou numa teoria que
admite que as perturbações, são geradas no próprio sistema e possuem
uma função no processo sucessional. Portanto, sucessão, não requer o
desenvolvimento progressivo em direção ao clímax, ou ao equilíbrio,
que por muito tempo acreditava-se ser uma ultima etapa da sucessão,
onde as perturbações tendem a cessar. Admite-se hoje, que todas as
etapas da sucessão são intensamente dimânicas e que as pertubações,
inerentes ao sistema, não só permanecem, como garantem a renovação
e continuidade dos ecossitemas.
Ernst Gotsch traz uma visão que dá ênfase a dois aspectos (i) o
organismo é formado pelo conjunto (ii) e possui uma função a ser
cumprida. Ele define sucessão natural como o meio em que a vida usa
para mover-se no tempo e no espaço, vivendo, cumprindo sua função,
todo ser modifica, mediante o seu metabolismo, o sistema em que faz
parte, definindo e determinando, assim, a próxima forma que o
sucede.
Gotsch (1995a) agrupa as espécies, classificando-as de acordo
como sua função ecofisiológica, em ―sistemas‖ que por sua vez são
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construídos por um ou mais ciclos de: Pioneiras (normalmente
herbáceas); Secundárias I (com ciclo de vida curto); Secundárias II
(com ciclo de vida médio); Secundária III (com ciclo de vida longo);
Transicionais (consórcio de espécies que domina o ciclo em sua fase
adulta).
Ernest Gotsch também classifica os sistemas que são
compostos pelas espécies apresentadas anteriormente (FIGURA 1):
Sistema de Colonização (primeiras formas de vida que aparecem em
um lugar); sistema de acumulação (constituído por espécies que
ocupam o ambiente acumulando hidrocarbono em sistemas de vida,
até alcançar o ótimo em cada lugar); e por último o sistema de
abundância (que é capaz de gerar produtos através da energia
materializada e estes podem ser exportados sem prejuízo para o
sistema) (PENEIREIRO, 1999; SILVA, 2002).
As espécies de um sistema, as pioneiras, todas as secundárias e
as transicionais, crescem juntas, porém, em cada fase da sucessão
haverá uma comunidade dominante, dirigindo a sucessão. Nesse
processo pode-se dizer que a planta não morre, mas é transformada, o
que dá idéia de continuidade, de dependência entre todos os
indivíduos no tempo, durante todo o processo sucessional (GOTSCH,
1995a).
―No desenvolvimento de um sistema, não há
competição entre os diferentes consórcios de
espécies e entre as espécies do consórcio que o
compõem. Existe, no entanto, uma relação de
criador e criados entre os consórcios de ciclo de
vida mais curto e aqueles com ciclo mais longo‖.
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Fonte: Penereiro, 1999.

Figura 2.1: Dinâmica de Sucessão Ecológica. Ilustração por Ernst Götsch (não publicado).

+++
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Fonte: Silva, 2002.

Figura 2.2: Ciclo Completo de inspiração e expiração de um sistema. Ilustração por Ernst Götsch (não publicado).

Dessa forma, a luz dos conceitos, teorias e pesquisas sobre os
Sistemas

Agroflorestais

Sucessionais,

e

tendo

em

vista

as

características do território brasileiro que possuem solos ricos em
microorganismos e, por isso, elevada taxa de degradação da matéria
orgânica, entende-se que o estilo produtivo adequado a esta realidade
deve ser capaz de gerar um grande aporte de matéria orgânica, que é
conseguido, nas agroflorestas, por meio das podas das espécies
componentes. Copes (1992) descreve que as podas têm a função de
rejuvenescer o sistema e contribuir para o aumento do volume do solo
explorado pelas raízes, pois leva a rebrotação de novas raízes
secundárias. Segundo Penereiro (1999) nas áreas tropicais, os sistemas
agroflorestais, podem ser uma opção interessante para a busca de
sustentabilidade na agricultura, uma vez que apresenta elementos que
propiciam aliar a produção a preservação do meio ambiente.
A produção agrícola no Brasil é baseada no modelo europeu de
uso intensivo de máquinas pesadas e de revolvimento do solo.
Diferentemente do Brasil, nesses países o solo necessita de ser
revirado, pois a decomposição de matéria orgânica é extremamente
lenta devido ao baixo número de microorganismo.
Moreira e Siqueira (2002) relatam que nos solos brasileiros os
grupos de bactérias e fungos são os microorganismos mais presentes e
realizam

atividades

sobrevivência

das

imprescindíveis
comunidades

para

a

manutenção

vegetais

e

animais,

e

como

decomposição da matéria orgânica, produção de húmus, ciclagem de
nutrientes e energia, fixação de nitrogênio atmosférico, produção de
compostos complexos que causam agregação do solo, decomposição
de xenobióticos e controle biológico de pragas e doenças.

43

A exposição do solo e seu revolvimento são alguns dos fatores
que afetam negativamente a vida desses microorganismos. A produção
de biomassa, serrapilheira, cobertura do solo e a diversidade de
espécies inerentes das agroflorestas sucessionais não só contribuem
para a manutenção da vida no solo como também são processos-chave
que afetam a fertilidade e a sustentabilidade dos sistemas produtivos.
Segundo Penereiro (1999) as diversas plantas ocupam funções
diferentes e complementares no ecossistema e o manejo de sistemas
agroflorestais sucessionais mostra-se capaz de dar avanços na
sucessão e de recuperar os solos degradados, favorecendo o
bombeamento de nutrientes, disponibilizando matéria orgânica fresca,
de alta qualidade, e elevando os níveis de nutrientes na serrapilheira e
nas camadas superficiais do solo, principalmente de fósforo, pela
ativação da microbiota edáfica.
Para a implantação das agroflorestas sucessionais, Ernest
relata:
―Observa o que a natureza faz, aprende com ela e
tenta copiá-la! Por exemplo, se tu queres cultivar
feijão e milho, planta também a cana e umas
laranjeiras, além de muitas outras espécies. Isto
significa plantá-las todas juntas, ao mesmo tempo e
no mesmo lugar. Nesse consórcio de milho, feijão
e outras espécies, cabe ainda, por exemplo,
bananeiras, capim elefante, mandioca, inhame,
pimenta malagueta, sapoti, leucena, mulungu,
sapucaia, mangueira e ainda pimenta do reino nas
árvores altas do futuro. Cada espécie contribuirá
para completar o consórcio e para que todas as
outras prosperem melhor. Nenhuma delas cresce
ou produz menos devido à presença das demais,
pelo contrário, cada uma depende da outra para
conseguir chegar ao estágio de desenvolvimento
ótimo.‖ (GOTSCH, 1995b).
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A prática comum, na implantação das agroflorestas, é fazer um
mix de sementes, denominado coquetel, composto por diversas
sementes em grandes quantidades e diversidade. Segundo Moreira e
Siqueira (2002), a área de influencia das sementes é caracterizada
como espermosfera, que é mais expressiva durante a germinação, pois
ocorre mobilização de reservas de carboidratos. Entretanto a
espermosfera é considerada uma divisão da rizosfera10, assim a
germinação das sementes pode ser considerada o inicio do efeito
rizosférico11.
Nas agroflorestas sucessionais existem grandes quantidades de
raízes, devido à diversidade de espécies componentes do sistema e
arranjos, que possuem funções diferentes complementares e, que,
permitem melhor aproveitamento dos espaços, tanto na ocupação do
solo como também dos diferentes estratos. Isso sugere também,
diferentes ocupações do solo pelas raízes dessas plantas. Estudos
realizados apontam um aumento de até sete vezes no elemento fósforo
em áreas de agroflorestas. Penereiro (1999) atribui esse aumento a
ação dos microorganismos12, mas também das raízes que apresentam a
função de ―bombeamento de nutrientes‖, além de serem capazes de
converter formas recalcitrantes de P em formas capazes de serem
absorvidas.
10

Moreira & Siqueira definem rizosfera como zona de influência das raízes que vai
desde sua superfície até uma distância de 3mm.
11

Efeito Rizosférico é um ecossistema Microbiano muito especializado que suporta
população de 10 a 100 vezes superior ao solo adjacente, devido às propriedades
físico-químicas da rizosfera é considerado o ―paraíso dos microrganismos‖.(Moreira
e Siqueira, 2002).
12

Os microorganismos têm papel fundamental na nutrição fosfatada, mineralizando
as reservas de fósforo orgânico, dissolvendo fontes insolúveis de fosfatos
inorgânicos e capturando fósforo solúvel em regiões não alcançadas pelas raízes
(Lopes et al., 1985; Penereiro, 1999).
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Em termos nutricionais o elemento fósforo é o maior problema
dos solos brasileiros, pois se encontra nos solos de forma imobilizada,
ou seja, não absorvida pela planta.
Sugere-se, então, que a agrofloresta sucessional é um estilo
produtivo que possui potencial para responder aos desafios da
agricultura familiar i) viabilizar a unidade de produção familiar,
gerando renda e conseqüentemente desenvolvimento rural; ii) produzir
alimentos, fibra, madeira e energia iii) e ainda, aliar à produção a
recuperação dos solos e preservação do meio ambiente.
Entretanto, mesmo as agroflorestas consolidadas como estilo
produtivo de base ecológica, o que se percebe em Sergipe, diferente de
outros estados brasileiros e até mesmo de outros países, é uma
dificuldade em dar escala as experiências, tornando-as prática
corriqueira na agricultura familiar do Estado.
Portanto esse estudo buscou elucidar os principais entraves
para a difusão e adoção das agroflorestas sucessionais como estilo
produtivo na agricultura familiar do Território Sul Sergipano.

3 – MATERIAL E MÉTODOS
3.1 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O Território Sul Sergipano é composto por 12 municípios:
Umbaúba, Boquim, Cristinápolis, Tomar do Geru, Itabaianinha,
Indiaroba, Santa Luzia do Itanhim, Estância, Arauá, Pedrinhas,
Salgado

e

Itaporanga

d’Ajuda.

Segundo

o

Desenvolvimento Agrário a definição de território é:
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Ministério

do

...territórios são definidos como um espaço físico,
geograficamente definido, geralmente contínuo,
compreendendo cidades e campos, caracterizado
por critérios multidimensionais, tais como o
ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a
política e as instituições, e uma população com
grupos sociais relativamente distintos, que se
relacionam interna e externamente por meio de
processos específicos, onde se pode distinguir um
ou mais elementos que indicam identidade e
coesão social, cultural e territorial (BRASIL,
2010).

Figura 2.3: Municípios que compõem o Território Sul Sergipano, área de
estudo.
Fonte: Sistema de Informação Territorial — Ministerio do Desenvolvimento
Agrário (http://www.mda.gov.br/).

A área de abrangência do Território Sul Sergipano encontra-se
inserida nas bacias hidrográficas dos rios Vasa Barris, Piauí e Real.
Sendo a primeira de domínio federal, pois possui suas nascentes no
estado da Bahia. A bacia do Vasa Barris compreende 11,6% do
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território sergipano, o que equivale a 2.559Km2. A bacia hidrográfica
do rio Piauí é a segunda maior bacia do estado de Sergipe, tem suas
nascentes no município de Riachão do Danta e possui uma área total
de 4.262Km2, por último, a bacia do rio Real é o marco divisor com o
estado da Bahia pelo território Sul Sergipano e possui uma área de
2.588Km2 (SERGIPE, 2011). As três bacias hidrográficas possuem a
maioria da população na zona rural e a economia principal baseada na
agricultura, com destaque para cultura de citros e coco-da-baía e forte
participação da pastagem para criação de bovinos. Os municípios de
Estância e Itaporanga d’Ajuda possuem atividade econômica
industrial significativa (FONTES, 2010).
Segundo GOMES et al (2011), o território Sul Sergipano
apresenta seis unidades de paisagens, sendo as superfícies do grupo
barreiras (baixos platôs litorâneos e superfícies terciárias muito
dissecadas) as mais abundantes, ocupando quase metade da área do
território.
Essas unidades de paisagens explicam a maior parte de
diversidade de solos do território, que tem, segundo a EMBRAPA, os
argissolos a classe de maior ocorrência, sendo 48,6% da área do
Território. Em levantamento de aptidão agrícola dos solos da área de
interesse GOMES et al. (2010), constatam que as classes aptidão
agrícola Restrita e Inapta somadas representam 3.828,1 km2, ou 67%
do território. E ainda sugerem:
―Esse grande volume de terras com baixo potencial
de uso serve de alerta para uma política agrícola
cuidadosa. De forma geral, recomenda-se a
construção de cenários agrícolas com a geração de
rendimentos econômicos modestos, mas que
possam ser sustentáveis.‖ (GOMES, 2010).
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Fonte: GOMES, J.B.V; SOBRAL, L.F; MORAES, A.C. Solos e Potencial Agrícola das terras do
Território Rural Centro-Sul de Sergipe. 2010. Adaptado da EMBRAPA (1975).

Tabela 2.1: Unidades de Paisagem do Território Sul Sergipano, com
as características ambientais, tipologias de solos e área ocupada.
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Figura 2.4: Mapa de aptidão agrícola das terras pertencentes ao Território
Sul Sergipano Fonte: GOMES (2010).

Quanto à vegetação a região está inserida no bioma Mata
Atlântica, que abrange formações florestais distintas ao longo da costa
brasileira, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. As
tipologias florestais mais freqüentes estão associadas aos ecossistemas
costeiros de Mangues e Restingas e ainda as matas de encostas e mata
de altitude, representadas principalmente pela Floresta Ombrófila
Densa e pela Floresta Estacional Semidecidual (SIQUEIRA, 2005).
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A Mata Atlântica além de ser a formação vegetal Brasileira
mais antiga e de ampla extensão territorial é considerado de maior
índice de endemismo e biodiversidade (PENEREIRO, 1999). Porém,
apesar da grande importância ambiental, cultural, social e econômica,
resta muito pouco de sua área original, cerca de 8% em todo território
brasileiro.
A pressão sob a vegetação no território Sul Sergipano, assim
como em todo país é crescente, e acontece em todas as formações
florestais, seja nas áreas costeiras com o desmatamento das restingas e
dos manguezais para implantação da carcinocultura, seja no interior
pela retirada da vegetação principalmente para a prática agropecuária.
Dessa forma, é possível encontrar na região processos avançados de
erosão do solo, assoreamento dos rios e desmatamentos das áreas de
preservação permanente.

Em mapeamento encomendado pela

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos foi
diagnosticado que em Sergipe restam apenas 13,03% de sua cobertura
vegetal, sendo 8,89% correspondente as formações do Bioma Mata
Atlântica (SERGIPE, 2011).

3.2 – COLETA DE DADOS

O trabalho iniciou com a identificação, via colegiado territorial,
dos sujeitos da pesquisa. Um grupo de 15 agricultores que compõem a
rede social de aprendizagem do território, que discutem alternativas de
práticas agrícolas de base ecológica, adequadas a realidade local. Eles
iniciaram os trabalhos a partir de um projeto intitulado ―Articulação
para a geração e transferência de tecnologias, produtos e serviços, de
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base ecológica, para o desenvolvimento endógeno do Território
Centro-Sul de Sergipe‖ que realizou um diagnóstico em 17
comunidades do território identificando as demandas e eixos para o
desenvolvimento endógeno rural do território.
Portanto os dados foram coletados a partir de uma amostra
intencional, não probabilística. Do grupo de agricultores selecionados
foram

entrevistados

comunidades

do

seis

agricultores

Território:

pertencentes

Assentamento

Paulo

a

quatro

Freire

II,

Assentamento Rosa Luxemburgo, localizados no município de
Estância, Assentamento 27 de abril, localizado no município de Tomar
do Geru e povoado Mocambo, localizado no município de Santa Luzia
do Itanhim.
Na fase inicial da entrevista era apresentada a proposta de
investigação e a partir do consentimento do agricultor era iniciada a
entrevista com o roteiro semi-estruturado (OLIVEIRA; OLIVEIRA,
1982), método que permite aos entrevistados manifestar suas opiniões,
pontos de vista e argumentos, além de permitir ao entrevistador
inferências acerca daquilo que não está dito, mas está nas entrelinhas
(SELTTIZ, 1974 apud GOMES, 2007). O roteiro das entrevistas
(Anexo 1) contemplou perguntas que permitiu conhecer o estilo
produtivo usado pelo agricultor, o conhecimento deste sobre as
agroflorestas sucessionais e outros estilos de produção de base
ecológica, além das principais dificuldades de adoção e difusão destas.
Após as entrevistas eram realizadas a caminhada guiada na
propriedade

dos

agricultores

que

adotaram

as

agroflorestas

sucessionais. Esse método permite que o levantamento em campo seja
realizado de forma que o agricultor guie aos locais que na sua
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percepção são de maior importância e dessa forma, explique as
técnicas aplicadas e resultados obtidos.
Para complementar a visão dos agricultores sobre a adoção e
difusão de agroflorestas sucessionais extensionistas e pesquisadores
também foram entrevistados. Quatro instituições foram escolhidas,
sendo

elas:

EMBRAPA

–

Empresa

Brasileira

de

Pesquisa

Agropecuária, unidade Tabuleiros Costeiros; UFS – Universidade
Federal de Sergipe; EMDAGRO – Empresa de Desenvovimento
Agropecuário e CFAC – Centro de Formação em Agropecuária Dom
José Brandão de Castro. O critério para a escolha foram instituições de
pesquisa e/ou extensão com atuação no território Sul. O CFAC foi a
única instituição privada entrevistada devido sua grande inserção no
Território Sul, presta assistência técnica a 980 famílias, por meio de
contrato

com

o

INCRA

e

um

convênio

entre

INCRA/PRONESE/CFAC. Foram entrevistados sete profissionais. Os
dados foram coletados a partir de uma amostra intencional, não
probabilística.
Os

profissionais

foram

indicados

dentro

da

própria

instituição, por apresentarem trabalho com agricultura familiar e na
maioria dos casos com a agroecologia. As entrevistas foram realizadas
por meio de um roteiro semi-estruturado e contemplou perguntas que
permitiram compreender o trabalho que o profissional e sua instituição
realizam junto a agricultura familiar no sentido de difundir a
agricultura de base ecológica, além de elucidar os entraves para a
adoção e difusão das agroflorestas sucessionais.
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3.3 – ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados obtidos pela entrevista realizada com os
agricultores foi feita em três etapas sendo: i) tabulação das
informações dos questionários; ii) analise da caminhada guiada, e iii)
construção da matriz de categorias.
A matriz de categorias se divide em duas partes: a primeira é o
relato do próprio entrevistado, a Descrição I. Uma vez obtida a
Descrição I, tem inicio o trabalho de reflexão, a partir de leituras e
releituras para elaboração da Descrição II, ou unidades de significado.
A escolha das categorias de análise é feita pelo agrupamento das
referências comuns a todas as entrevistas (SZYMANSKI, 2002 apud
BOLFE, 2005).
Nesse trabalho foram identificadas três categorias de análise: i)
Relação Sociedade-Natureza; ii) percepção quanto as agroflorestas;
iii) e, por último, adoção e difusão das agroflorestas. Essas categorias
foram organizadas conforme a tabela 2.4.

Tabela 2.2: Matriz de Categorias utilizada nas análises dos dados
obtidos pela entrevista dos agricultores no Território Sul Sergipano:
Categoria:
Relatos e/ou depoimentos

Unidades de Significado

Descrição I

Descrição II

A análise dos dados obtidos pela entrevista realizada com os
pesquisadores e extensionistas se deu da mesma forma da análise da
entrevista com os agricultores, porém, apenas parte dos dados foram
utilizados para discutir a adoção e difusão das agroflorestas
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sucessionais no Território Sul Sergipano, ficando a maior parte deles
analisadas no capítulo 3, Extensão em Agroflorestas: Metodologia
participativa para transferência de tecnologia de base sustentável em
territórios rurais.
4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nos resultados e discussões, inicialmente, apresenta-se os
dados tabulados dos questionários, que revelam um pouco dos sujeitos
sociais da pesquisa, os agricultores familiares pertencentes à rede
social de aprendizagem do Território Sul Sergipano. Já na segunda
parte faz-se uma avaliação das caminhadas guiadas, nas propriedades
dos agricultores entrevistados que adotaram as agroflorestas
sucessionais. A terceira parte é a matriz categorias, construída a partir
da entrevista e observação. A discussão dos entraves para a difusão
das

agroflorestas

sucessionais

na

percepção

de

técnicos

e

extensionistas é inserida junto à categoria de análise iii – adoção e
difusão de agroflorestas.

4.1

–

OS

SUJEITOS

SOCIAIS:

PERFIL

DOS

AGRICULTORES

O universo da pesquisa foi de seis agricultores, indicados pelo
colegiado do Território Sul Sergipano. Esses agricultores compõem,
junto a outros sete agricultores a rede social de aprendizagem,
formada no âmbito das ações do território, onde discutem e implantam
estilo de agricultura de base ecológica. O inicio dos trabalhos se deu
por meio de um projeto intitulado: ―Articulação para a geração e
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transferência de tecnologias, produtos e serviços, de base ecológica,
para o desenvolvimento endógeno do Território Centro-Sul de
Sergipe‖ que realizou um diagnóstico em 17 comunidades do
território, identificando as demandas e eixos para o desenvolvimento
endógeno rural. Os eixos de desenvolvimento identificados foram:
construção de um estilo de sistema de produção familiar, de base
ecológica; restauração florestal; recuperação de área degradada; plano
de assistência técnica e extensão rural – ATER - e implantação dos
princípios da economia solidária. O estilo de produção escolhido pelos
agricultores, por atender as características da região e por ser capaz de
aliar a produção com a preservação ambiental foi a agrofloresta
sucessional.
A experiência com a agricultura, ou seja, o tempo em que o
agricultor exerce o ofício, relacionada com a faixa etária desses
agricultores mostra que todos eles começaram a trabalhar na atividade
agrícola desde muito novos, na maioria dos casos com oito ou nove
anos de idade. Essa relação é demonstrada no gráfico 2.1.
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Gráfico 2.1: Faixa etária dos agricultores relacionada com o tempo de
trabalho na agricultura, na região do Território Sul Sergipano.

Apesar de constatarmos que todos os agricultores entrevistados
começaram a trabalhar ainda criança com a agricultura, a maioria
possui suas terras há pouco tempo, menos que 10 anos, logo, podemos
inferir que apenas recentemente começaram a gerir e planejar sua
produção, sendo essa, uma atividade diária que envolve erros, acertos
e aprendizagem constante (Gráfico 2.2). Agricultores familiares, que
passaram grande parte da vida trabalhando nas propriedades de
terceiros, ao assumirem sua própria área, apresentam dificuldades em
relação ao planejamento da produção, o escalonamento e a tomada de
decisão, mas terminam encontrando um caminho, de acordo com a sua
lógica e realidade.
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Gráfico 2.2: Tempo de experiência com a agricultura relacionado com o
tempo que o agricultor possui suas próprias terras, no Território sul
Sergipano.

O tempo que esses agricultores trabalham com as atividades
agrícolas, evidencia que muito cedo, por necessidade de renda, essa
atividade passou a ocupar todo o dia desses agricultores, isso reflete
no grau de escolaridade da maioria deles. Apesar de que 50% estão,
atualmente, matriculados no EJA – Educação de Jovens e Adultos
(Gráfico 2.3).
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Gráfico 2.3: Anos de estudo dos agricultores entrevistados durante o estudo,
no Território Sul Sergipano.

As questões relativas à produção desses agricultores nos revela
que possuem, na maioria das vezes, grande diversidade de espécies
plantadas, porém, também na maioria dos casos, em áreas reduzidas,
sendo o restante da propriedade não utilizada, ou ocupada por
pastagem natural subutilizada.
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Tabela 2.3: Levantamento das espécies cultivadas pelos Agricultores

Agricultor

Espécies Cultivadas

A

Laranja, hortaliça, macaxeira, milho, feijão, goiaba, manga, caju,
seriguela, acerola, coqueiro, jaqueira, bananeira, batata-doce,
limão e Jenipapo.

B

Milho, macaxeira, feijão, fava, amendoim, inhame, laranja,
acerola, cajueiro, jaqueira, mangueira, feijão guandu, feijão de
porco, mucuna preta, leucena, coqueiro, diversas verduras
(tomate, coentro, quiabo, couve), nim, capim de corte, cana,
banana, limão, tangerina, e espécies florestais da região (biriba,
canafístula, camboatá, guapuruvu, jatobá entre outras).

C

Laranja, pasto, cajueiro, mangueira, pitanga, cajá, açaí, diversas
medicinais, macaxeira, milho, feijão, abóbora, batata-doce,
inhame, feijão guandu, feijão de porco, mucuna preta diversas
verduras (couve, quiabo, alface, abobrinha, pimenta de carne,
tomate, coentro) e algumas florestais nativas (biriba, sombreiro
mexicano, canafístula, pau d’arco, entre outras).

D

Laranja, macaxeira, milho, feijão, pitanga, acerola, araça,
bananeira, mamão, siriguela, maracujá, manga, jaca, abacate,
jenipapo, umbu, cacau, pinha, graviola, feijão de porco, mucuna
preta, sabiá, feijão guandu, jurema, olicuri, jojoba, pau-d’arco e
outras árvores nativas, braquiária, capim elefante e pinhão
branco.

E

Mandioca, macaxeira, capim e hortaliças (alface, quiabo, couve,
coentro, pimenta, abobrinha, tomate e pimentão). No SAF tem
açaí, cajá, acácia, abacaxi, várias outras espécies florestais
nativas.

F

Acerola, caju, manga, jenipapo, maracujá, inhame, macaxeira,
capim de corte, cana para ração, jaqueira, feijão guandu, feijão
de porco, leucena, sabiá, espécies florestais nativas, mamoneira,
hortaliças (couve, coentro, pimentão, alface) milho, mamão,
bananeira.
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Gráfico 2.4: Área total da propriedade e área utilizada para plantio.

Os valores das menores áreas plantadas são coincidentes com
as áreas denominadas por eles de quintal produtivo13, essas áreas estão
em todos os casos sendo completamente utilizada (Grafico 2.4). Isso
não significa dizer que nelas não comportam outros plantios, pois
dependendo do estilo utilizado, como as agroflorestas sucessionais,
ainda podem ser incluídas espécies que ocupam estratos diferentes das
que já existem. Esse dado aponta que uma interessante estratégia de
difusão das agroflorestas é por meio dos quintais produtivos, pois
estes já ocorrem nas propriedades dos pequenos produtores com
grande diversidade de espécies, portanto, as agroflorestas podem ser
uma alternativa de potencializar o uso e reorganizar o espaço,

13

Quintal produtivo é a porção de terra que se localiza ao redor das moradias. Na
maioria dos casos essa área é onde se encontra a maior diversidade de espécies
plantadas.
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maximizando os arranjos já existentes, ocupando diferentes estratos,
recuperando o solo e gerando maior renda às famílias rurais.
Os agricultores F e D planejam, para os próximos invernos,
plantar toda a área que possuem, sendo que o agricultor F já está
armazenando esterco, e sementes para realizar o plantio.
Quanto ao estilo produtivo que utilizam, apenas o agricultor A
não possui nenhuma experiência com as agroflorestas. A área do
agricultor B é toda em agrofloretas sucessionais, sendo o plantio mais
antigo de dois anos, ele e sua família dão o nome de roça do futuro.
―mesmo quando se retira algum produto do roçado
no futuro terá mais coisas para colher, por isso roça
do futuro, sempre tem mais coisas, não acaba!‖.
Agricultor B – ―Renomeando‖ as agroflorestas
sucessionais.

Tabela 2.4: Adoção das agroflorestas e descrição do estilo produtivo
utilizado pelos Agricultores.
Agricultor

Uso das Agroflorestas Sucessionais

Outros estilos produtivos

A

Não adotou as agroflorestas.

As espécies são separadas
em
mosaicos.
Utiliza
consórcio entre feijão e
milho. Não usa defensivos,
é um produtor orgânico.

B

Adotou a agrofloresta sucessional como
estilo produtivo em toda sua área.
Começou a 2 anos, com uma área de
20mX10m, e aos poucos foi ampliando
para todo o resto. Ele planta fazendo
berços de 40cmx40cmx75cm, aduba com
a compostagem que ele mesmo faz
(esterco e restos vegetais) e coloca o
coquetel de sementes (das mais variadas
que possuir), nesses mesmos berços
coloca a macaxeira o milho, o feijão, e
sementes de verduras. Em alguns locais
ele coloca mudas de coqueiro ou
bananeira.

O quintal produtivo, área de
três tarefas, já havia sido
implantado antes de adotar
a agrofloresta. Agora ele
insere espécies para ocupar
estratos diferentes da que já
existem,
a
idéia
é
transformar
o
pomar
existente em SAF.

...continua...
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―Tabela 2.4, Cont.‖

C

D

E

F

Adotou a agrofloresta sucessional com
objetivo de recuperar áreas degradadas, na
mata ciliar de sua propriedade.

Adotou a agrofloresta como estilo
produtivo em seu quintal produtivo. O
SAF sucessional é plantado por meio de
ilhas, enriquecendo a vegetação do local
que predomina o capim braquiária.
Nessas ilhas ele prepara a terra e coloca o
coquetel. ―faço a dispensa de sementes‖.
As ilhas são cobertas com capim moído e
em alguns momentos ele faz o
enriquecimento por mudas.
Adotou a agrofloresta como estilo
produtivo se envolvendo na instalação e
manejo de um experimento em seu lote
junto com a EMBRAPA.
Adotou a agrofloresta como estilo
produtivo. Possui três áreas com
agroflorestas que foram instaladas de
formas diferentes. Na primeira (2 anos)
fez o berço (50x50x50cm), plantou a
macaxeira, o milho, o feijão e o coquetel.
A segunda área foi instalada espalhando o
coquetel em sulcos e plantando a
macaxeira, o milho e o feijão no
espaçamento usual. E na terceira área, um
plantio de maracujá, colocou o coquetel
no berço que abre para o maracujá.

14

No
quintal
produtivo
produz de forma orgânica.
Faz consórcios entre milho
e feijão, as demais espécies
são separadas em pequenos
mosaicos. Nas demais áreas
planta laranja e pasto no
estilo convencional, com
uso de defensivos agrícolas.

Na outra área que utiliza
para agricultura planta
apenas macaxeira, no estilo
convencional.
Usa
herbicida.

Nas demais áreas planta no
estilo convencional, com a
separação das espécies em
mosaicos.
Não
utiliza
defensivos.
Utiliza o sistema PAIS14
para
a
produção
de
hortaliças, mas inseriu nele
os
princípios
das
agroflorestas em piquetes
para as galinhas.

O sistema PAIS é a Produção Agroecológica Integrada e Sustentável é uma
técnica de produção que integra as diversas atividades existentes na propriedade.
Essa tecnologia ganhou o prêmio da fundação Banco do Brasil de incentivo a
tecnologia social e hoje é difundida pelo SEBRAE, consiste em círculos crescentes,
onde ao centro se faz a criação de galinhas e nos demais é plantado as hortaliças. A
inovação desse agricultor foi ter aliado ao PAIS as agroflorestas sucessionais, além
de ter feito piquetes para as galinhas pastarem, também utilizando as agroflorestas.
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A adoção das agroflorestas é muito recente no estilo produtivo
desses agricultores, sendo de dois anos as mais antigas. Dessa forma,
o sucesso das áreas implantadas pode levar a adoção no restante da
propriedade. Nas entrevistas com aqueles produtores que utilizam a
agrofloresta ficou muito nítido esse caráter experimental, mas também
pode-se observar a confiança depositada na condução, na incorporação
de princípios e nos resultados já obtidos quando questionado o motivo
pelo qual ainda não adotaram em toda a área:

―É o meu sonho, tá no planejamento, mas
tenho que fazer aos poucos, pelo meu tempo
para dedicar a roça e também por ter
dificuldade de conseguir semente e muda‖
Agricultor D.
―Até agora estava arrumando tudo para o gado,
sempre quis criar, sempre foi o meu sonho.
Mas se Deus quiser vou conseguir fazer um
safizinho, igual o da EMBRAPA no meu lote‖
Agricultor E.
―Implantei meu primeiro safizinho pela rede,
na proposta do território‖... ―no inicio é difícil
de acreditar nesse plantio, tudo misturado e ao
mesmo tempo. É só o resultado que mostra‖...
―Agora eu to preparando tudo para plantar o
lote grande inteiro com SAF‖ Agricultor F.
Muitas

vezes,

um

empecilho

para

implantação

das

Agroflorestas em áreas maiores se deve pela disponibilidade de mão
de obra, já que uma característica da agricultura familiar é o uso de
mão de obra tipicamente familiar (Gráfico 2.5).
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Gráfico 2.5: Mão de obra utilizada para a prática agrícola na propriedade dos
agricultores.

A organização dos agricultores em entidades, sindicatos e
movimentos sociais também impulsiona a descobrir novas formas de
―fazer agricultura‖. Todos os agricultores entrevistados participam na
organização territorial, representando suas entidades e/ou movimentos
sociais no colegiado do Território Sul Sergipano . E foi pelo território
que conheceram as agroflorestas, apenas o agricultor B já conhecia
esse estilo produtivo de base ecológica, mas foi a partir da experiência
no território que o adotou.
―Sempre conheci, desde novo, vendo meu tio, e
pai. Mas os seminários do território que encorajou.
A agricultura não tem modelo, nem forma, aprendo
todos os dias com a natureza‖ Agricultor B
respondendo a pergunta: Como conheceu as
agroflorestas?
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Gráfico 2.6: Formas de organização social dos agricultores entrevistados no
Território Sul Sergipano

4.2

–

CAMINHADA

GUIADA:

CONHECENDO

EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS AGRÍCOLAS

A caminhada guiada é uma ferramenta do diagnóstico rápido
participativo – DRP muito utilizada para conhecer a propriedade do
agricultor, as técnicas empregadas e perceber aquilo que para ele é
mais importante na propriedade. Então, após a entrevista, aqueles
agricultores que adotaram alguma experiência relacionada às
agroflorestas sucessionais, nos guiava pela propriedade mostrando sua
área, explicando suas escolhas, técnicas e manejo. Essa ferramenta
elucidou a adoção das agroflorestas e permitiu compreender alguns
entraves já percebidos na fase da entrevista.
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De forma geral, todas as experiências com agroflorestas desses
agricultores são recentes, mas podemos perceber nitidamente, em
alguns produtores, a incorporação dos princípios por meio da técnica
de plantio como cobertura de solo, diversificação e uso de espécies
perenes associadas à herbácias e agrícolas.

Agricultor B

Esse agricultor tem toda a sua área plantada em agroflorestas
sucessionais, ele possui 7,5ha de terras e iniciou o plantio das
agroflorestas em uma área de 200m2 em junho de 2010. Nessa área,
segundo ele, praticou os princípios, aprendeu o manejo e depois, no
inverno de 2011 instalou no restante da propriedade que já estava
sendo preparada. Toda família trabalha no plantio e manejo das
agroflorestas, sendo 3 filhos ele e a esposa.
―Aqui trabalha todo mundo, as crianças depois
que chegam da escola, almoçam e já vem tirar
o cochilo na roça... É difícil prender a atenção
deles para as coisas de roça, mas a gente vai
bolando um jeito de fazer ficar divertido. Em
noites de lua, que dá pra trabalhar até mais
tarde, a gente sai daqui tarde da noite.‖
Ele e sua família produzem vários vídeos sobre essa
experiência, observam as questões relacionadas ao solo, à agricultura
familiar, a vida dos insetos, a relação entre as plantas e depois a noite
discutem o que aprenderam naquele dia de trabalho. É interessante
destacar que esse agricultor relatou, durante a caminhada que ele e sua
esposa voltaram a estudar motivados pelos filhos para entender a
agricultura e a natureza. Enfatizou também que aprende muito
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observando as relações do meio ambiente ou, segundo ele, o
―comportamento da natureza‖.
A forma que organizam a produção é tipicamente camponesa,
ele relatou que em primeiro lugar ele produz para alimentar a família,
a preocupação é terem comida de qualidade e bem diversificada.
Dessa forma, segundo ele, sempre tem excedentes, que comercializa
nas feiras, CONAB e alguns consumidores fixos, que buscam os
produtos na propriedade dele. Agora está se organizando para entregar
cestas com itens pré-definidos pelo consumidor.

Figura 2.5 – Milho, feijão, macaxeira e laranja na agrofloresta sucessional
implantada pelo Agricultor B.

Para implantação das agroflorestas sucessionais utilizam a
técnica de berço ideal, segundo o agricultor, ao fazer o buraco de
40cmx40cmx75cm consegue criar um ambiente ideal para o
desenvolvimento da planta, pois coloca nesse berço a compostagem e

68

vermecompostagem existente em sua propriedade e usa a biomassa
encontrada para fazer a cobertura do solo.
Neste berço ideal é colocado o coquetel (mix de sementes)
junto com a maniva de macaxeira, milho, feijão e hortaliças. Em
alguns deles plantaram mudas de abacaxi, coco e banana.
É interessante perceber a incorporação do princípio da
cobertura do solo e sucessão ecológica pelo agricultor pois, ao ser
questionado sobre a diversidade e quantidade de planta em um
pequeno espaço, ele explica que uma planta ajuda a outra a se
desenvolver, porque uma prepara e melhora o solo para a outra. E que
ao fazer as podas, selecionar as plantas que permanecerão no sistema
ele consegue imitar a floresta e deixar uma camada espessa de
biomassa no solo.

Figura 2.6 – Berço ideal, com germinação em estágio inicial15 para
implantação agrofloresta sucessional.
15

Considera-se estágio inicial de implantação da agrofloresta a fase na qual as
sementes ainda estão germinando e pode-se observar o surgimento de algumas
espécies pioneiras, e aquelas de ciclo curto como as hortaliças e anuais.
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Figura 2.7 – Berço ideal já em estágio intermediário16 de implantação da
agrofloresta sucessional.

Durante a caminhada guiada pode-se constatar os aspectos
relacionados ao solo dessa propriedade, que possui baixa fertilidade e
está degradado. Na conversa podemos perceber o entusiasmo do
agricultor e de sua família (que acompanhou a caminhada), pois
garantem que as plantas estão com aspecto mais saudável, e que a
colheita de milho, feijão e macaxeira foi melhor do que a dos anos
anteriores. Ainda afirmam que nos próximos anos esses resultados
serão ainda melhores, pois a ―roça do futuro‖ é capaz de recuperar

16

Considera-se estágio intermediário de implantação das agroflorestas a fase na qual
as espécies de ciclo mais curto já saíram do sistema e/ou estão prestes a sair (milho,
hortaliça, feijão e macaxeira). Nessa fase as espécies florestais germinaram, mas
ainda não dominam o sistema.
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aquele solo devido à grande quantidade de matéria orgânica
depositada.

Figura 2.8 – Área de agrofloresta sucessional com 14 meses de implantação
após manejo. O capim de corte foi utilizado para produção de biomassa e
cobertura do solo.

Agricultor C

Este agricultor adotou as agroflorestas sucessionais como
estratégia de recuperação das áreas degradadas. O primeiro plantio foi
em outubro de 2010 para completar a mata ciliar de um riacho que
passa pela sua propriedade, em julho de 2011 plantou a segunda área.
Ele possui um total de 7ha de terra e utiliza as agroflorestas em uma
experiência de 600m2. Planeja realizar o plantio das agroflorestas,
também para recuperação, em uma área em 1,5ha.
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O agricultor C produz alimentos orgânicos, ele é certificado
pela OCS17 e acredita que a recuperação dessas áreas irá reforçar seu
compromisso em produzir de forma sustentável. Ele comercializa sua
produção nas feiras livres dos municípios de Santa Luzia do Itanhim e
Estância.
Apenas ele e a esposa trabalham na agricultura, os filhos, que
moram com ele ajudam quando podem, pois possuem outras
atividades empregatícias.
Em sua área produtiva pode-se observar que a técnica
agroecológica mais utilizada é a diversificação, possui algumas
espécies, porém, plantadas separadamente em pequenos mosaicos. O
consórcio que predomina é o de milho e feijão. A cobertura do solo é
utilizada, mas ainda de forma tímida, ou em poucas espécies. Na
caminhada guiada pode-se perceber que ele conhece os benefícios da
cobertura de solo, porém, segundo ele, a dificuldade é achar biomassa
para cobrir toda a área.
A agrofloresta sucessional implantada pelo produtor foi por
meio de sulcos, onde espalhou o coquetel entre mudas de espécies
frutíferas. Essas mudas foram doadas pela empresa de assistência
técnica estadual – EMDAGRO. No coquetel utilizou 12 espécies
florestais, e duas espécies de herbáceas.
Esse produtor acredita que devido aos solos de sua propriedade,
a baixa fertilidade e o desgaste por anos consecutivos de plantio, a
agrofloresta sucessional só dará resposta produtiva satisfatória depois
de ser implantada uma primeira vez, para recuperar o solo. Segundo

17

Organizações de Controle Social. A lei desobriga o agricultor familiar, possuidor
de Declaração de Aptidão do Produtor (Dap), da certificação para comercializar
seus produtos orgânicos, porém necessitando apenas da habilitação por parte do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Nessa categoria, ele
terá acesso aos mercados institucionais, feiras livres e venda direta em domicílio.
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ele, depois de recuperado o solo, essa vegetação deve ser suprimida e
replantada, agora dessa vez com as espécies agrícolas.
―Desse jeito, depois de cortar tudo e incorporar na
terra, ai você pode plantar de tudo, que não tem
planta que não dê! Vai ser uma produção que vixe
Maria! É como plantar em terra de floresta...não
tem terra melhor!‖. Agricultor C explicando

uma estratégia para usar as agroflorestas.

2.9 – Germinação de espécies utilizadas no coquetel sementes para a
implantação do Sistema Agroflorestal Sucessional do Agricultor C

73

2.10 – Aspecto geral do estágio inicial de implantação da Agrofloresta
Sucessional – Agricultor C

Agricultor D

Esse agricultor adotou a agrofloresta sucessional como estilo
produtivo em seu quintal produtivo, uma área de 1ha, que ele vai
modificando pouco a pouco por meio de ilhas de enriquecimento. A
primeira ilha que fez foi em 2009, mas segundo ele, foi em 2010 que
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começou a fazê-las de forma mais organizada e com intencionalidade
de transformar aquela área, que antes era dominada por capim
braquiária, em uma agrofloresta.
O trabalho na agricultura é tarefa do agricultor D e sua esposa,
pois os filhos ainda são muito novos. Ele pretende preparar a área para
que seus filhos tenham prazer em trabalhar nela, pois os componentes
arbóreos da agrofloresta deixam a temperatura mais amena para o
trabalho agrícola.
O SAF é plantado por meio de ilhas, nessas ilhas ele prepara o
solo afofando a terra, colocando esterco, o coquetel e organizando as
espécies agrícolas, atualmente na área existem mais de 30 espécies
entre arbóreas, frutíferas, herbáceas e agrícolas. Ele produz
biofertilizante, para utilizar na plantação. A paisagem também se
modifica, o capim dá lugar a arranjos complexos e com muita
diversidade e é usado para fazer uma espessa camada de cobertura do
solo.

Em alguns locais ele faz o enriquecimento das ilhas com mudas
que ele mesmo prepara e outras que recebe da secretaria de agricultura
de Tomar do Geru.
Apenas a macaxeira é transformada em farinha para
comercialização, os demais produtos são usados para alimentar a
família. Mas acredita que em pouco tempo terá produção o suficiente
para comercializar, mas também se preocupa em agregar valor a eles
por meio de um beneficiamento mínimo antes da comercialização.

Na área do SAF não falta fruta para casa, e daqui a
dois anos vai ter muito mais coisa, nessa área, a
produção só aumenta ao longo dos anos. Nas
outras áreas, que o plantio é feito do outro jeito, a
produção diminuiu. Porque o solo tá envenenado.
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Temos que parar de envenenar o solo, a água e o
ar‖. Agricultor D.

Figura 2.11 – Caju, mamão, moringa, goiaba são algumas das espécies
encontradas nas ilhas utilizada para implantação da agrofloresta sucessional
– Agricultor D
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Figura 2.12 – Visão geral de uma ilha para implantação da
Agrofloresta sucessional – Agricultor D
Faz parte do planejamento desse agricultor ampliar a área das
agroflorestas sucessionais, ele conta que nos próximos anos irá plantar
toda a sua propriedade (9ha), para isso ele acredita que tem que
superar o que para ele se torna a principal dificuldade conseguir as
sementes e as mudas para realizar o plantio. Algumas mudas ele já vai
fazendo em sua casa, mas para ampliar acredita que precisará de apoio
de alguma entidade, e/ou assistência técnica.
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Figura 2.13 – Mudas produzidas pelo Agriculto D para enriquecimento da
área implantada com agrofloresta.

Pode-se perceber nitidamente a incorporação dos princípios da
diversidade, da sucessão ecológica, além da cobertura do solo
materializados na prática do agricultor.

A forma mais correta é a de trabalhar com a
biodiversidade. É a de trabalhar com o
melhoramento da terra. Temos que preocupar
com o que vamos deixar para os que virão,
senão o papel da gente fica muito feio, só
destruir?!...Temos que fazer a terra ficar
melhor! Agricultor D.
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Figura 2.14 – Ilha iniciada para implantação da agrofloresta. O solo está
cobertura com matéria orgânica encontrada no local e as espécies utilizadas
no coquetel iniciaram a germinação.
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Figura 2.15 – Diversidade de espécies coexistentes em área de sucessão
inicial da agrofloresta.

Agricultor E

A relação do agricultor E com as agroflorestas sucessionais se
dá por meio de uma área, em sua propriedade, cedida para um
experimento da EMBRAPA.
Desde a instalação, em maio de 2009, o agricultor E
acompanha os pesquisadores da EMBRAPA nos manejos, avaliações
e nas visitas que acontecem na área experimental.
―Essa área é famosa... já veio muita gente para
aprender aqui... agricultor, estudantes, vem até
doutor!‖

80

O experimento foi montado com a participação de agricultores
familiares do entorno, foram feitos quatro tratamentos: 1. SAF’s
convencional; 2. SAF’s em ilhas; 3. SAF’s em covas de plantio
elevadas; 4. SAF’s em leiras elevadas. Foram utilizadas 39 espécies
florestais plantadas por meio do coquetel, utilizando pó de coco como
substrato. Além das espécies florestais foram plantados abacaxi, milho,
feijão e macaxeira (SIQUEIRA, 2011).

Essa área experimental, após 27 meses de sua instalação,
possui oito espécies florestais que se estabeleceram de forma
definitiva, com bom desenvolvimento de altura e diâmetro. Nota-se
nesta área, diferente das demais áreas da propriedade, boa produção de
biomassa, observado pela cobertura do solo e pela constatação do bom

comportamento de espécies de grande potencial de produção de
biomassa, como acácia australiana, sombreiro mexicano, jatobá,
manjelão e caju.
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Figura 2.16: Visão geral da área experimental de Agrofloresta Sucessional
do Agricultor E, em parceria com a EMBRAPA, que aos 27 meses já possui
espécies arbóreas com cinco metros de altura e boa produção de biomassa.
Foto de Saulo Coelho Nunes.

O abacaxi nessa área teve ótimo desenvolvimento, é uma
espécie que além de produzir em solos com baixa fertilidade, como na
área visitada, tem importante função nos sistemas agroflorestais, pois
se desenvolve bem na sombra e ocupa uma área geralmente pouco
utilizada, o dossel inferior dos SAF`s.
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Figura 2.17: Aspecto saudável do abacaxi, que ocupa o dossel inferior da
agrofloresta sucessional do Agricultor E. Foto de Saulo Coelho Nunes.

Pela declaração do agricultor, acredita-se que em breve estará
estendendo essa experiência em outras partes de sua propriedade.
―Protege muito o solo, tem muitas plantas,
muita diversidade, a área fica linda, para
embelezamento é muito bom. Vale a pena... É
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preciso mostrar outras experiências. É bom
para produzir. Produz roça no inicio e com boa
produção!!‖

Figura 2.18: Produção de biomassa e cobertura do solo em Agrofloresta
Sucessional aos 27 meses. Foto: Saulo Coelho Nunes.

Agricultor F

O agricultor F adotou as agroflorestas sucessionais como estilo
produtivo, toda a sua área plantada, cerca de dois hectares é feito
seguindo os princípios da agrofloresta.
Começou a implantar sua área há dois anos, depois de oficinas
que participou no Território Sul Sergipano. A primeira área implantou
usando o berço ideal medindo (50x50x50cm), nesses berços fazia o
plantio das culturas agrícolas usuais (milho, feijão e macaxeira) e
colocava o coquetel de sementes florestais, ainda fazia o plantio de

84

hortaliças no berço. Segundo o agricultor, as outras áreas ele
implantou

usando

a

técnica

convencional

das

agroflorestas

sucessionais, para isso, realiza o plantio normalmente das espécies
agrícolas usuais e por meio de sulcos, na entre linhas do plantio
espalha uniformemente o coquetel.
―Implantei meu safizinho pela rede, na proposta do
território, naquela época fiz do jeito que a gente
viu lá, para mim a dificuldade é a semente‖.

Figura 2.19 – Inhame e abacaxi no inicio da implantação da agrofloresta do
Agricultor F.

Ao longo da caminhada pode-se observar algumas inovações
implantadas pelo agricultor. Ele construiu um rústico sistema PAIS
(Produção Agroecológica Integrada e Sustentável), e adaptou a ele as
agroflorestas sucessionais na área de pastejo das galinhas, ele dividiu
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em três piquetes, e faz a rotação das galinhas, cerca de 10 a 15 dias em
cada piquete.

Figura 2.20 – Inovação no sistema PAIS. Ao centro da produção circular de
hortaliças foi construído uma estrutura rústica para abrigar as galinhas, que
têm acesso ao pasto, em piquetes rotacionados onde implantou a agrofloresta
sucessional.
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Figura 2.21 – Piquete para pastejo das galinhas após 40 dias de descanso, já
recuperado para ser utilizado novamente como fonte de alimento.

Durante a entrevista e a caminhada pode-se observar a
incorporação dos princípios da biodiversidade, da coexistência das
espécies e da cobertura do solo sendo implantados na prática agrícola
desse agricultor. Que mostra sua convicção em relação as
agroflorestas e aos resultados já obtidos.
―Agora eu to preparando tudo para plantar o lote grande inteiro
com SAF, era para eu ter começado esse ano, mas não deu por
causa do trabalho no experimento. Tô juntando o esterco, já tem
muita minhoca, e as sementes aos pouquinhos vou juntando.‖
―Quero fazer isso no lote todo, porque fico pensando que daqui a
uns 10 anos, eu não vou mais conseguir pegar na enxada, é muito
cansativo. Então, quero deixar tudo preparado, montar uma
agroindustriazinha, em casa mesmo, para beneficiar meus produtos
e viver dela (néctar de caju, manga, jenipapo), banana seca, jaca
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seca, fazer a polpa de várias frutas e bolos. Enfim...esse é um
trabalho que dá para fazer tranqüilo...até bem velhinho.‖
―No inicio é difícil de acreditar nesse plantio, tudo misturado e ao
mesmo tempo. É só o resultado que mostra. É ver para crer.‖

Além das áreas já descritas o agricultor F fez um plantio de
maracujá. Nos berços que plantou as mudas ele acrescentou sementes
de diversas espécies que está guardando para ampliar a área das
agroflorestas.
Seus resultados, em termos de comercialização ainda são
modestos, ele comercializa apenas as hortaliças, o restante é para o
consumo de sua família, mas aposta que nos próximos anos terá uma
produção maior e com mais diversidade de produtos.
A área de sua propriedade é considerada degradada pelo
seguidos desmatamentos e intenso pisoteio do gado, além da baixa
fertilidade natural dos tabuleiros costeiros, essa realidade não
desanima o agricultor, que encontrou na agrofloresta sucessional uma
forma de produzir e recuperar os solos de sua propriedade.
4.3 – ENTREVISTA COM OS AGRICULTORES: MATRIZ
DE CATEGORIAS

Para a análise do conteúdo das entrevistas, dos relatos obtidos,
foi construída uma matriz de categorias, ou unidades de significado
comum a todas as entrevistas. Foram identificadas três categorias de
análise i) relação sociedade-natureza; ii) percepção quanto a
agrofloresta; iii) adoção e socialização das agroflorestas, apresentadas
a seguir.
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Tabela 2.5: Matriz de categoria – relação sociedade-natureza.
Categoria: Relação sociedade-natureza
Relatos e/ou depoimentos

Unidades de Significado

―O bom é que você tá reflorestando e
produzindo, cuidando do meio
ambiente, fazendo a mata de novo,
melhorando o solo‖

Restabelecer a biodiversidade,
esclarece o agricultor, é cuidar
da
natureza,
estabelecendo
relações
harmônicas
de
produção.

―O solo tá esgotado, agricultura é
feita errada, o pessoal não sabe fazer
agricultura nessas terras, é por isso
que o pequeno vai desistindo e
abandonando a roça, ...entra ano e sai
ano o pequeno produtor só leva
prejuízo, ai ele desiste e chega o
grande compra a terra e planta tudo
de eucalipto. Essa situação vai acabar
com a pequena agricultura. Mas aí
tem a solução, a roça do futuro, nela
tudo é bom!!! Produz, trás a natureza
de volta, os pássaros, a floresta e
principalmente o solo.
Para fazer a agricultura da natureza o
cabra tem que valorizar a terra, tem
que amar!‖

A prática agrícola que não possui
base
ecológica
trabalha
contrariando a dinâmica natural de
sucessão e acumulo de vida no
agroecossistema. O que se observa
é o esgotamento do solo e demais
recursos
naturais
que
afeta
diretamente a renda do pequeno
produtor, seja pelos sucessivos
declínios produtivos, ou até mesmo
pela impossibilidade de permanecer
exercendo a atividade agrícola
devido a degradação de áreas
produtivas. O estabelecimento de
agriculturas sustentáveis, com
inclusão social, é fundamental no
processo de desenvolvimento.

―Aqui era plantado só braquiária, a O
redesenho
dos
pastagem muito degradada e isso agroecossistemas
e
o
foi enfraquecendo a terra, que estabelecimento da agricultura
ficou quase sem vida nenhuma. A sustentável,
perpassa,
recuperação é boa, rio coberto de necessariamente, pela inclusão
árvores, o solo fica protegido, me da biodiversidade nos sistemas
sinto bem dentro da mata. Além da agrícolas.
comida, produz lenha e folha para
adubar.‖
―... continua...‖

89

―Tabela 2.5, Cont‖
Trabalhar com biodiversidade
faz a terra ficar melhor! Acho
bom porque aprendemos a
utilizar a natureza de forma auto
sustentável, não precisamos
comprar adubo, nem inseticida, o
equilíbrio é estabelecido por
meio da diversidade e mantêm o
controle.‖

Trabalhar com a biodiversidade
é
entender
os
processos
sucessionais, onde as espécies
coexistem e, mediante o seu
metabolismo, modifica o sistema
em que faz parte, definindo e
determinando, assim, a próxima
forma que o sucede.

―Protege muito o solo, tem
muitas
plantas,
muita
diversidade, a área fica linda,
para embelezamento é muito
bom. Vale a pena... É preciso
mostrar outras experiências.

A preocupação em proteger o
solo,
como
processo
fundamental para a produção, a
densidade e biodiversidade
fazendo parte do processo
produtivo.

―São poucos que entendem,
ainda estão na mentalidade
daquele solo limpo, sem nada, e
não sabem o quanto isso é ruim,
que enfraquece a terra. O
safizinho enriquece o solo, isso é
o principal!!!‖

A mudança do paradigma
reducionista para a visão
holística, na agricultura, se
traduz na mudança do paradigma
da
simplificação
dos
agroecossitemas, difundida pela
revolução
verde,
para
a
complexidade das relações entre
as espécies, princípios da
agricultura de base ecológica.

Nessa categoria de análise, relação sociedade – natureza fica
explicita a construção relação homem-meio natural diferenciada, ou
seja, uma mudança de paradigma de extrema exploração, apropriação
e dilapidação para uma relação mais harmônica de cuidado, respeito e
mutualismo na qual homem e natureza se interagem, cooperam e se
beneficiam mutuamente.
A questão analisada pressupõe que a relação homem-homem,
ou seja, as relações sociais, econômicas e políticas é que definem a
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relação homem-natureza. A dicotomia estabelecida, historicamente,
entre homem e natureza, é reforçada pelo atual modelo econômico,
onde a premissa é a máxima produção e o lucro exacerbado, assim a
natureza é vista como algo a ser explorado pelo homem.
A agrofloresta sucessional objetiva transformar a relação
homem-natureza, estabelece a coexistência e uma forma de
pertencimento homem-natureza, natureza-homem, pois estes fazem
parte de um todo, indissociável (BOLFE, 2005).
Tabela 2.6: Matriz de categorias – Percepção quanto a agrofloresta.
Categoria: Percepção quanto a agrofloresta
Relatos e/ou depoimentos
Unidades de Significado
―A melhor forma de produzir é A diversificação é a opção desse
plantar de tudo. Para o pequeno agricultor, mas ainda não adotou os
produtor essa é a solução e isso demais princípios da agrofloresta
também facilita a comercialização e sucessional, da coexistência, da
a renda. A agrofloresta não serve pra sucessão,
etc...
Existem,
mim não... Formar as covas, os atualmente,
trabalhos
de
berços é muito trabalhoso e ao implantação
mecanizada
das
mesmo tempo é muito pequeno, agroflorestas, o que permite ocupar
demora muito para fazer uma área uma maior área, em menor tempo.
grande. Se tivesse esterco eu tinha
plantado que aí eu sei que ia dar
bom. Eu não tenho como conseguir
adubo.‖
Eu acredito na roça do futuro como a Compreende a agrofloresta, suas
saída para a pequena agricultura, ela práticas e princípios e entende
dá a resposta ao solo, a produção e a como estilo produtivo adequado a
natureza. Já tentei de tudo antes...e agricultura familiar, por gerar um
nada ia pra frente. Só me arrependo grande aporte de matéria orgânica,
de não ter feito isso há 10 anos atrás, cobertura
do
solo,
pela
quando entrei aqui. Foi preciso biodiversidade de espécies e por
quebrar a cabeça muitas vezes para suas respostas produtivas. Dessa
resolver fazer diferente.
forma, a agrofloresta, se caracteriza
como opção interessante para a
busca de sustentabilidade na
agricultura.

―...continua...‖
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―Tabela 2.6, Cont‖
―A melhor forma de plantar é o
SAF, não tem jeito! Mas tinha que
ter feito antes, não tenho mais a
juventude, agora a saúde tá fraca.
Para produção do SAF dá boa tem
que primeiro recuperar essa terra,
que tá fraca! Então uso aos
poucos, para recuperação e cercaviva. E faço minha produção no
orgânico, que já comecei há mais
tempo, mas no começo também...
não deu quase nada.‖

Compreende a agrofloresta como boa
opção para a agricultura. Siqueira
(2011) indica que em áreas
degradadas, com escasso volume de
biomassa, a diversidade de espécies
florestais e a produtividade agrícola,
podem não ser satisfatórias, nesses
casos, pode-se pensar em um
segundo ciclo de instalação do
sistema. Com a biomassa produzida
no primeiro ciclo, potencializa-se,
agora de um modo mais eficiente, o
início de um novo ciclo com maior
biodiversidade, e produtividade.

―A forma mais correta é a de
trabalhar com a biodiversidade. É
a
de
trabalhar
com
o
melhoramento da terra. Temos que
preocupar com o que vamos
deixar para os que virão, senão o
papel da gente fica muito feio, só
destruir?!...

Compreende a agrofloresta, seus
princípios e acredita nela como estilo
produtivo adequado a agricultura
familiar, que tem uma relação
próxima com a terra, com a natureza
e com a sustentabilidade dos recursos
naturais.

―Para mim a única dificuldade é
pelejar com gente, tirando isso... o
safizinho não tem dificuldade
nenhuma. É bom para produzir.
Produz roça no inicio e com boa
produção!!‖

Compreende a agrofloresta, porém
sua experiência ainda não lhe permite
inferir sobre todos os aspectos desse
estilo produtivo.

―A melhor forma de fazer a roça é
desse jeito que eu faço, com um
pouco de tudo no safizinho. Tudo
que eu e minha família precisa tá
lá! E tudo que a terra e a natureza
precisa também tá lá!‖

Compreende a agrofloresta, seus
princípios, o pertencimento homemnatureza. E acredita que este estilo
produtivo é adequado a sua realidade
e da agricultura familiar no geral.

Nessa categoria de análise percepção quanto à agroflorestas é
possível perceber que o pertencimento e a compreensão da
agrofloresta advém da prática do agricultor, ao experimentar os
princípios da agrofloresta experimentam também outra forma de
produzir e existir, incorporam os princípios a medida que manejam o
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sistema e só conseguem manejá-lo a apartir da observação da
natureza. Aproximando, dessa forma, a natureza ao seu sistema
produtivo, coexistindo, aprendendo com a práxis, a reflexão-ação, que
é um processo de libertação. Quanto mais ação prática, mais é preciso
a reflexão, e quanto mais reflexão, mais se empoderam da prática.

Tabela 2.7: Matriz de categorias: adoção e socialização das
agroflorestas
Categoria: Adoção e socialização das Agroflorestas
Relatos e/ou depoimentos
Unidades de Significado
―A maior dificuldade é a experiência,
quando acessamos os créditos era
pouca e não teve orientação, foi feito
tudo errado. Não investimos na
diversificação. Agora, para começar
de novo.... deu desanimo‖

Não adotou a agrofloresta. E
entende como principal entrave
para a difusão a orientação técnica
associada
ao
investimento
bancário, que em sua concepção
deve ser repensado para apoiar as
iniciativas
que
prevê
a
implantação
de
plantios
diversificados e até mesmo das
agroflorestas.

―A dificuldade para fazer a roça do
futuro é a semente, a assistência
técnica e o apoio de entidade e
instituições...vê!!, o território deu um
empurrão...e já tem gente fazendo!!‖
―Para outros agricultores fazer a
dificuldade é porque é tudo sabido,
cabeça dura, as vezes eu aproveito
uma reunião aqui para falar, mostrar
outra forma de fazer... mas acho que
eles precisam ver os resultados, e aos
poucos já estão vendo. Daqui três ou
quatro anos vou ter muita coisa para
mostrar.‖

Cita dificuldades operativas para a
adoção, como disponibilidade de
sementes, assistência técnica
capacitada. Esse agricultor faz
uma análise pertinente sobre a
difusão das agroflorestas., que
traduz
na
necessidade
de
transformar
a
tradicional
transferência
de
tecnologia,
adotada atualmente. Sugere um
eficiente mecanismo de difusão,
onde os agricultores possam
mostrar suas experiências a outros
agricultores e juntos construírem
um estilo produtivo de base
ecológica.

―... continua...‖
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―Tabela 2.7, Cont‖
―Tive crédito só para o químico,
plantei
coqueiro,
mangueira,
mandioca, maracujá, criei frango,
gado, comprei veneno e calcário. Não
tivemos assistência técnica, agora
tem, mas pouca. Eles não discutiam
nada, mas de uns tempos para cá
estão fazendo umas ações para
incentivar a agroecologia‖.

―O maior problema é a orientação.
Não teve! era para ter direcionado
todo o crédito para produzir dessa
forma, pois implantamos todo o nosso
recurso no outro modelo. O apoio
também é fundamental para ter acesso
a sementes e mudas em diversidade.
Hoje, se um agricultor quiser fazer
diferente ele não tem a quem recorrer
se quiser enriquecer e diversificar a
produção ele tá sozinho.‖
―Não tentei produzir de outra forma
ainda, não tem dificuldade é só
querer. Até agora estava arrumando
tudo para o gado, sempre quis criar,
sempre foi o meu sonho. Mas se Deus
quiser vou conseguir fazer um
safizinho, igual o da EMBRAPA em
outra parte do meu lote.
As pessoas ainda não conhecem e em
alguns casos as pessoas não querem
fazer, não acreditam...é só vendo! e as
vezes nem vendo.‖

O entendimento quanto aos
entraves para adoção e difusão
novamente é relacionado a
orientação
técnica
e
ao
financiamento do banco. Os
projetos financeiros disponíveis
para a agricultura familiar,
PRONAF, ao longo dos anos
sofreu
várias
modificações.
Atualmente existem linhas como
PRONAF
Agroecologia
e
Floresta, que financiam inclusive
a
instalação
de
sistemas
agroflorestais.
De forma recorrente o apoio de
instituições e entidades é colocado
como as principais dificuldades
para adotar e difundir a
agrofloresta, essa questão é
materializada na dificuldade de
obter mudas e sementes, além da
orientação
técnica
para
o
investimento do financiamento
bancário.

Sua
experiência
com
a
agrofloresta conta com todo apoio
institucional da EMBRAPA,
disponibilizando
a
semente,
esterco e mão de obra para o
manejo. Porém, esse agricultor
menciona algo que foi dito por
quase todos os outros agricultores,
em algum momento da entrevista:
―é só vendo!‖. Isso remete a
necessidade de propagandear as
experiências exitosas, torná-las
conhecidas, para que possam ser
difundidas.

―... continua...‖
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―Tabela 2.7, Cont‖
―As pessoas (outros agricultores)
pensam que a gente é louco, até os
dirigentes do movimento quando
chegam aqui eu fico com vergonha,
porque sei que eles vão pensar que eu
sou preguiçoso. Para o pessoal o que
tem lá no safizinho é mato. São
poucos que entendem. Implantei meu
safizinho pela rede, na proposta do
território, naquela época fiz do jeito
que a gente viu lá, para mim a
dificuldade é a semente, e também
tem o trabalho, porque aqueles berços
de 50x50x50, aqui na minha terra, são
dureza! Tem também que no inicio é
difícil de acreditar nesse plantio, tudo
misturado e ao mesmo tempo. É só o
resultado que mostra. É ver para crer.

O
enraizamento
do estilo
convencional de agricultura na
cultura dos agricultores é um
grande entrave para a difusão da
agrofloresta. Àqueles agricultores
que vivenciam na prática outro
modelo de produção tornam-se
faróis dessa experiência no mundo
rural, e por meio deles, ao
mostrarem seus resultados, sua
prática, contribuem para a difusão
do conhecimento agroecológico.
Esse agricultor aponta que a sua
dificuldade, além das sementes, é
adequar a implantação da
agrofloresta a realidade de sua
propriedade para facilitar a
implantação. Após a primeira
experiência, implantou as demais
áreas inovando a sua maneira.

Os entraves para adoção e difusão das agroflorestas percebido
pelos agricultores, foram: i) Falta de experiência com a agricultura de
base ecológica, falta de divulgação de experiências bem sucedidas e
acesso ao conhecimento para fazer as agroflorestas; ii) aquisição de
sementes diversificadas, existentes, mas não freqüentes na região (ex:
açaí, pupunha, cacau e cajá); iii) incentivo, tanto financeiro (créditos
apropriados), quanto apoio de órgãos e instituições de pesquisa e
extensão; iv) assistência técnica inadequada.
O primeiro entrave, recorrente nas citações dos agricultores, a
falta de experiência com a agricultura de base ecológica mostra que a
agrofloresta não é difundida, cinco, dos seis agricultores entrevistados
tiveram seu primeiro contato com a agrofloresta por meio do projeto
do Território Sul Sergipano. É importante destacar que a técnica da
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agrofloresta sucessional é uma sistematização do conhecimento do
agricultor na prática da agricultura, principalmente a agricultura
tropical. Portanto a reflexão acerca desse dado remete também a
capacidade de difusão e adoção do estilo de produção da revolução
verde, são cinco décadas desde a implantação desse estilo produtivo
no Brasil, e muitas vezes, parece que nunca existiu outra forma de
fazer agricultura. Sua capacidade de homogeneizar e hegemonizar o
campo é devido às facilidades para sua adoção, que podem ser
traduzidas por crédito, apoio institucional e assistência técnica
especializada.
Portanto, as demais questões levantadas pelos agricultores
como aquisição de sementes, apoio e incentivo institucional, crédito e
assistência técnica são centrais para estimular a difusão e adoção das
agroflorestas.
A aquisição de sementes e mudas para a implantação de
agroflorestas sucessionais foi identificada pelos agricultores como um
entrave para a adoção das agroflorestas. Trata-se de ter acesso a
sementes e mudas com potencial econômico para a região, os
exemplos citados foram a pupunha, açaí, cajá, cacau, enfim espécies
existentes e/ou adaptáveis ao Território Sul Sergipano que entram no
sistema produtivo para agregar mais renda a esses agricultores. Para as
demais espécies, nativas e de fácil acesso na região, com a prática da
agrofloresta, esses agricultores passam a resgatar e incorporar o hábito
de coletar sementes e armazená-las para futuros plantios e
comercialização.
Essa questão pode ser analisada em conjunto com outra, o
apoio de instituições e órgãos de pesquisa e extensão, que recai sobre
a necessidade de políticas públicas mais específicas para o
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desenvolvimento agroflorestal no Brasil. Inúmeras experiências
exitosas contam com apoio e cooperação de entidades nacionais e
internacionais para a implantação das agroflorestas, que podem ser
realizadas em parcerias com as esferas nacionais, estaduais e
municipais de governo, órgãos ambientais, entidades prestadoras de
ATER, universidades, colegiado de territórios, ONG`s e até mesmo
pela iniciativa privada.
O apoio ao desenvolvimento rural sustentável perpassa pelo
envolvimento dos diversos atores na construção coletiva e promoção
junto aos agricultores familiares de estilos produtivos de base
ecológica.
O acesso ao crédito, beneficiamento e comercialização são
dificuldades

comuns

da

agricultura

familiar,

os

agricultores

entrevistados apontam o crédito como entrave para a adoção da
agrofloresta sucessional, e apenas um agricultor menciona os demais
aspectos estruturais, talvez pelo fato das experiências analisadas
estarem em estágio inicial e as dificuldade como beneficiamento e
comercialização serão enfrentadas posteriormente.
Quanto ao crédito rural para agricultura familiar, o volume dos
recursos do PRONAF, nos últimos anos aumentou significativamente,
de dois bilhões de reais em 2003 para 16 bilhões em 2011, porém
ainda muito distante do investimento na agricultura empresarial
(PORRO; MICCOLIS, 2011).
Atualmente existe o PRONAF agroecologia e PRONAF
floresta que prevê linhas de financiamento mais apropriadas e
adaptadas a realidade da agricultura familiar. Porém, o acesso a estes
créditos é muito baixo, ou seja, na prática, o sistema de crédito rural
não consegue atender a demanda das agroflorestas, pois os agentes
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financeiros e de extensão optam por projetos agrícolas convencionais
pelas

facilidades

de

elaboração,

aplicação,

aprovação

e

acompanhamento.
A assistência técnica e extensão rural foi apontada como um
dos principais entraves para a difusão e adoção das agroflorestas. A
partir da década de 90, a extensão rural passou por um processo de
desmonte e aos poucos as empresas estatais que prestavam tais
serviços deixaram de receber os recursos necessários para sua
execução. Inicia-se nesse período a assistência técnica tercerizada, por
meio de editais e chamadas públicas que contratam as entidade
privadas e ONG`s para atender os agricultores familiares. Neste
cenário, a extensão rural perde um elemento central, a continuidade,
pois os períodos entre o término de um contrato e o inicio de outro são
engessados por uma série de burocracia e procedimentos que chegam
a demorar dois ou três anos para serem retomados.
A assistência técnica e extensão rural (ATER) a partir de 1990
têm sido vista como ônus ao orçamento público no Brasil e não como
investimento em estratégia de desenvolvimento rural (CAPORAL,
2006).
Neste contexto, esses agricultores identificam a assistência
técnica como entrave para a difusão e adoção das agroflorestas
sucessionais, em dois aspectos: i) pouco acesso a este benefício e ii)
assistência técnica inadequada para socializar as agroflorestas, na
maioria das vezes os extensionistas difundem e estimulam a produção
nos moldes da revolução verde, seja na elaboração dos projetos de
créditos financeiros, seja na orientação de manejo e implantação dos
sistemas produtivos.
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A discussão que parece central é a forma de difundir estilos de
produção de base ecológica, o contra-ponto da revolução verde, a
resistência a esse modelo que em muitos locais já está enraizado no
―fazer agricultura‖ da agricultura familiar.
4.3.1 – PESQUISADORES E EXTENSIONISTAS

Parte

da

entrevista

realizada

com

pesquisadores

e

extensionistas foi organizada na matriz de categorias para contribuir
com os resultados obtidos da entrevista com os agricultores.
A tabela de categorias (Tabela 2.10) analisa o entendimento de
extensionistas e pesquisadores acerca da adoção e difusão das
agroflorestas. Para isso foram entrevistados sete profissionais, das
instituições/ empresas: Embrapa, Universidade Federal de Sergipe
(UFS), Empresa de Desenvolvimento Agropecuário (EMDAGRO) e o
Centro de Formação em Agropecuário Dom José Brandão de Castro
(CFAC).
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Tabela 2.8: Matriz de categorias pesquisadores e extensionistas: adoção e
socialização das agroflorestas.
Categoria: Adoção e socialização das agroflorestas
Relatos e/ou depoimentos
Unidades de Significado
―Inicialmente acredito que falta
investimentos em pesquisa na área,
muito recentemente a academia nem
aceitava a agroecologia como ciência.
Acho que as pesquisas devem ser
orientadas
para
revelar
a
produtividade dos SAF e a renda
gerada. É isso que vai convencer os
técnicos e extensionistas. Isso porque
a nossa formação técnica é muito
conservadora e então limita a difusão
dessa prática e até o aceite dela no
meio técnico.
Outro aspecto relevante é que o
agricultor cada vez mais se adapta e
se molda no sistema da revolução
verde.
Os produtores não teriam resistência
para fazer uma experiência, resultado
dela pode, ou não, fazer o SAF ser
adotado no restante da propriedade.
E por último o produto produzido em
um ―sistema limpo‖ ainda não tem
preço justo, por um problema de
acesso, aos pequenos produtores para
a certificação e aos mercados
institucionais criados, como PNAE e
PAA.‖

Esse extensionista acredita que a
difusão e adoção das agroflorestas
dependem
diretamente
de
políticas públicas que vão desde
uma mudança na formação
acadêmica
de
técnicos
extensionistas e pesquisadores,
orientação de pesquisa para
agricultura de base ecológica,
maior
acesso
à
créditos
específicos
e
políticas
institucionais de comercialização
com preços diferenciados aos
produtos oriundos da agricultura
familiar de base ecológica. A
difusão e adoção, segundo o
extensionista depende diretamente
de uma mudança na formação dos
técnicos que fazem extensão
rural, porém ele acredita que
não existiria resistência dos
agricultores a experimentarem a
técnica.
Dessa
forma,
confirmamos que a extensão, de
modo geral é conservadora, e os
técnicos não compreendem e
possuem
resistência
a
incorporação de novos princípios
e métodos para difusão de
agricultura de base ecológica
“… continua …”
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―Tabela 2.8, Cont.”
Não está sendo bem divulgado nem
difundido, pois muitos técnicos não
acreditam ou não sabem como orientar
o produtor a começar. Não é dado a
importância a esse tema.
Faltam capacitações para os técnicos e
falta acreditar que é possível obter
renda por meio das agroflorestas.
Ainda falta linha de crédito para
financiamento, apoio do INCRA, dos
bancos, das secretarias de estado.É
preciso ter parcerias para apoiar a
difusão.
A adoção...existe certa rejeição por
parte de alguns agricultores familiares,
mas a maioria topa se for bem
trabalhado e conduzido, com práticas
mostrando as experiências e resultados.
Precisamos potencializar o que já
existe. Valorizar as pessoas que já
fazem, reconhece-los e dar mais
atenção, isso é fundamental para que a
agroecologia se multiplique.

Essa extensionista confirma que
os técnicos que trabalham com a
extensão rural não difundem a
agrofloresta,
por
falta
de
conhecimento e limitação de
formação
técnica
não
compreendem e por isso, não
acreditam na agricultura de base
ecológica. Ainda aponta a
fragilidade do apoio institucional
das esferas públicas e a
necessidade de formar parcerias
para a difusão.
Quanto a adoção, reconhece que
alguns agricultores possam ser
resistentes, mas alerta que esse
processo deve ser conduzido de
forma horizontal, divulgando
experiências
existentes
e
valorizando o conhecimento já
construído pelos agricultores em
relação às agroflorestas e outros
estilos de agricultura de base
ecológica.

A agroecologia possui princípios
básicos que normalmente não são
valorizados pela extensão rural oficial,
e também o terceiro setor, mostra
algumas dificuldades, ONG`s e até os
movimentos sociais. A dificuldade de
internalizar princípios importantes para
uma nova forma de construção rural e
não aquela baseada na transferência, no
autoritarismo e sim na valorizacão,
identificação dos saberes. A prática dos
extensionistas
é
reflexo
da
internalização desses princípios.
É preciso avançar no ponto de vista
metodológico e estabelecer processos
que permita o desenvolvimento.

Esse pesquisador faz uma análise
mais ampla da extensão rural e de
suas dificuldades para trabalhar
com sistemas complexos da
agricultura de base ecológica.
Deixa
muito
claro
que
necessidade de incorporar a
ATER os princípios básicos da
agroecologia de participação,
valorização do conhecimento do
agricultor,
autonomia,
protagonismo e empoderamento
dos agricultores e ter a
sustentabilidade
o
constante
desafio da prática agrícola.

―... continua...‖
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―Tabela 2.8, Cont.‖
A estratégia de difusão dos SAF deve
ser na perspectiva da agroecologia. O
tamanho da terra e os interesses dos
agricultores, pois muitos mostram
resistências ao elemento arbóreo nos
sistemas agrícolas, podem ser
entraves. Por isso é preciso buscar
estratégias para mostrar a importância
do elemento arbóreo nos sistemas
agrícolas.
O
predomínio
do
modelo
convencional, as lojas agropecuárias,
a facilidade de adquirir o agrotóxico ,
a extensão rural inadequada, os
créditos, são empecilhos para difundir
a agroecologia.
Ainda tem que avançar nas
experiências, para ter algo a mostrar
para o agricultor. Precisa avançar nas
tecnologias de produção, sistematizar
todo esse conhecimento e colocar em
prática. Ë preciso difundir mais entre
os pesquisadores e extensionistas.
O tempo do agricultor para trabalhar
na agricultura e tamanho das terras
podem ser entraves, para superá-los é
preciso produzir mais conhecimento,
mais pesquisa a respeito do tema e
levá-lo para o agricultor de forma
melhor sistematizada.
É
um
trabalho
lento,
de
conscientização, de persistência. A
maior dificuldade é o endividamento,
mas esse também é o ponto de
partida, pois como não tem recursos
para comprar o químico, então
acabam partindo para a agroecologia

Aponta também a necessidade de
construção
de
um
processo
metodológico
que
permita
o
desenvolvimento por meio da estilo
de agricultura de base ecológica.
Alerta que o tamanho da terra e os
aspectos culturais dos agricultores
podem ser entraves para a difusão da
agrofloresta, mas, que a extensão
rural pode buscar estratégias para
contorná-los.
Esse pesquisador aponta que o
aparato criado para dar sustentação
ao estilo da revolução verde é o
maior entrave para a difusão de uma
agricultura de base ecológica.
Entende que as pesquisas e a
extensão rural devem avançar na
busca por formas e métodos de
divulgação, até mesmo no meio
acadêmico e da pesquisa.
Aponta também o tamanho das terras
e o tempo do agricultor como entrave
a adoção das agroflorestas.

Esse
extensionista
relata
um
problema comum aos agricultores
familiares
do
Território
Sul
Sergipano que é o endividamento,
mas vê nessa situação uma
oportunidade para trabalhar a
agroecologia, já que os sistemas
agroecológicos se utilizam de pouco
insumos externos à propriedade rural
“… continua…”
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―Tabela 2.8, Cont.‖
O grande problema da agrofloresta é
falta de conhecimento dos agricultores
e técnicos.
Os agricultores tem que ver para
mudarem... precisamos fazer mais
viagens intercâmbios, propagandear as
experiências de sucesso. Ainda tem um
problema, as terras são pequenas,
ocupá-las todas com agrofloresta é
complicado. O importante é adaptar
para a realidade daqui.

.
Mais uma vez é apontada a falta de
difusão das agroflorestas, por falta
de conhecimento dos técnicos.
A dimensão das terras aparece
novamente como um entrave para a
adoção das agroflorestas, mas
demonstra que é possível, pelos
próprios agricultores, adaptar à sua
realidade.

A maior dificuldade é a adoção. A
difusão é feita por palestras, dia de
campo, práticas, etc..
O produtor gosta, mas depois não
implanta aquilo. Vê como mais
trabalhos, menos eficiência, porque a
prática dos agroquímicos está muito
enraizada na cultura do produtor então
isso leva tempo.
Outro fator que contribui para isso são
os vendedores de veneno, que em
cidade pequena, tem muito acesso aos
produtores.
Aqui na região é difícil, pois
trabalhamos com minifúndio (2, ou até
5 tarefas). Se o agricultor adota a
agrofloresta fica sem área para tirar a
renda.

Esse extensionista explica como é
feita a difusão da agricultura
orgânica. Pois não trabalham com a
agrofloresta.
É importante observarmos que ele
não entende a agrofloresta como
estilo produtivo, pois afirma que a
adoção das agroflorestas inviabiliza
a
geração
de
renda,
em
propriedades pequenas.

Á transição é muito lenta, porque
envolve mudanças de princípios, de
paradigma e isso é o que reflete a
prática do agricultor.
Quando penso em agrofloresta me
remeto logo a agricultura familiar, por
isso acredito que os principais entraves
são:
1 - Conhecimento do que seja a
agrofloresta.
2 - Tamanho das propriedades.
3 - Mais ação dos órgãos de extensão.
Das empresas de ATES e de pesquisa.

Essa pesquisadora faz uma reflexão
sobre os aspectos gerais para a
adoção e difusão da agricultura de
base ecológica e pontua que os
maiores entraves para a agrofloresta
estão na extensão inadequada e
pesquisa desconectada com a
realidade, o que resulta em um
desconhecimento geral sobre as
agroflorestas sucessionais.
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A matriz categoria adoção e difusão das agroflorestas analisada
por meio do relato de extensionistas e pesquisadores confirma
algumas das constatações dos produtores, os principais entraves
mencionados foram: i) inexistência de políticas publicas para o
desenvolvimento de sistemas agroflorestais; ii) assistência técnica e
extensão rural conservadora e inadequada; iii) pesquisas distantes da
realidade da agricultura familiar; iv) pouca disponibilidade de terra
para os agricultores; v) resistência dos agricultores para inserir o
elemento arbóreo nas áreas de cultivo.
O primeiro entrave identificado, a inexistência de políticas
públicas para o desenvolvimento de sistemas agroflorestais pode ser
associado às questões levantadas pelos produtores de falta de apoio
institucional de órgãos de pesquisa e extensão, dificuldade para
aquisição de sementes e mudas, além também do sistema de crédito
para apoio à agricultura familiar. Essa questão pode ser discutida não
só pela inexistência de políticas que apóiem as agroflorestas, mas
também pelas políticas do Estado Nacional que dão continuidade ao
apoio e financiamento subsidiado de atividades agropecuárias
insustentáveis.
Caporal (2006) analisa que o apoio público a essa agropecuária
baseada nos pacotes da revolução verde pode se constituir em um
sério obstáculo para o desenvolvimento rural e a busca pela
sustentabilidade, pois este modelo está na contramão das estratégias
de desenvolvimento rural sustentável que visam à inclusão social, à
construção de uma agricultura de base ecológica, mais compatível
com a necessidade de produção de alimentos saudáveis em
quantidades suficientes para garantir a segurança alimentar de toda a
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população, sem descuidar da necessária proteção dos recursos
naturais.
O

segundo

entrave

identificado

por

extensionistas

e

pesquisadores diz respeito à assistência técnica e extensão rural.
Assim como aconteceu com os agricultores, essa questão apareceu em
todas as entrevistas. Conservadora e inadequada foram alguns
adjetivos para extensão, que busca caracterizar uma extensão rural
ainda apoiada sobre os alicerces da revolução verde. Acrescenta-se à
observação dos agricultores um elemento central, que apareceu na
entrevista com os extensionistas e pesquisadores, a pesquisa distante
da realidade da agricultura familiar ―até pouco tempo a agroecologia
nem era considerada ciência‖ essa resistência acadêmica e dos órgãos
de pesquisa têm formado pesquisadores e técnicos extensionistas no
paradigma da revolução verde, distantes e alheios dos reais anseios e
problemas da agricultura familiar.
Os

outros

aspectos

levantados

pelos

extensionistas

e

pesquisadores são relativos aos entraves da adoção das agroflorestas.
A limitação imposta pelo tamanho da propriedade não apareceu na
entrevista com os agricultores e nem na caminhada guiada realizada na
propriedade deles. Realmente esse fato deve ser relevado e ponderado,
mas a difusão dos princípios da agrofloresta sucessional presume que
eles são adaptáveis as diversas realidades encontradas. O aspecto
relacionado à resistência dos agricultores foi citado também nas
entrevistas realizadas com os agricultores, e pode ser explicada pelo
enraizamento da cultura da revolução verde no ―fazer agricultura‖ da
agricultura familiar. Porém, os agricultores e alguns extensionistas e
pesquisadores entrevistados apontam caminhos de construção
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metodológica que permita o desenvolvimento e a construção de uma
agricultura de base ecológica.
Portanto, mais uma vez, é colocado como central a discussão
do método. A forma de se fazer extensão, os princípios da
agroecologia incorporados a prática dos extensionistas, o diálogo, a
educação popular, a valorização do conhecimento do agricultor.
... perceber o saber do agricultor como ponto de
partida para permitir o dialogo, o chão comum,
onde a inovação apareça. Pesquisador B.

A necessidade de aprofundar sobre a discussão da extensão em
agrofloresta e na construção de um método de socialização do
conhecimento, capaz de substituir a atual transferência de tecnologia
provocou a discussão do terceiro capitulo: Extensão em agroflorestas:
metodologia participativa para socialização de conhecimento e
tecnologias de base sustentável em territórios rurais.
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estratégia de trabalhar a agroecologia, na perspectiva
territorial, em territórios de identidade rural, pode ser um interessante
instrumento para dar escala a estilos de produção de base ecológica e
ainda contribuir para a construção do desenvolvimento rural
sustentável. Para isso é fundamental entender os entraves na adoção e
na socialização dessa prática.
O estudo da adoção da agrofloresta por agricultores familiares
do Território Sul Sergipano mostrou que esse estilo produtivo se
adequa a realidade da região e foi capaz de responder a alguns
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problemas apontados pelos agricultores como solos de baixa
fertilidade, áreas degradadas, baixa produtividade e pouca cobertura
florestal.
Os

principais

entraves,

elencados

por

agricultores,

extensionistas e pesquisadores foram: i) Falta de experiência com a
agricultura de base ecológica, ii) inexistência de políticas publicas
para o desenvolvimento de sistemas agroflorestais iii) incentivo, tanto
financeiro (créditos apropriados), quanto apoio de órgãos e
instituições de pesquisa e extensão; iv) assistência técnica inadequada
em dois aspectos, pelo pouco acesso a este benefício e por atuar no
paradigma da revolução verde; v) pesquisas distantes da realidade da
agricultura familiar;
Estes apontamentos reforçam a estratégia de trabalhar a
agroecologia, as agroflorestas, na perspectiva territorial, pois nesse
ambiente de encontro entre os atores do desenvolvimento, de
horizontalização das decisões e de articulação das políticas públicas se
socializa as experiências exitosas, divulga as já consolidadas, levanta
as demandas de trabalho e dessa forma direciona-se as políticas
públicas e o apoio institucional, por meio de parcerias entre
Universidades, empresas de pesquisa e extensão, governos na esfera
federal, estadual e municipal, Embrapa, Sebrae, Incra, enfim os
diversos atores que atuam naquele Território.
O entrave para a difusão da agrofloresta que recebeu maior
destaque, tanto dos agricultores quanto dos extensionistas e
pesquisadores foi a assistência técnica e extensão rural inadequada. Os
próprios entrevistados sugeriram formas e métodos para adequação
dos trabalhos em extensão, inserindo e internalizando os princípios
agroecológicos na prática dos extensionistas, como o diálogo, a
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valorização do conhecimento do agricultor, a educação popular, e o
empoderamento dos agricultores.
A discussão central para a superação deste entrave é a forma de
difundir estilos de produção de base ecológica, e dessa forma, fazer a
extensão rural mais do que uma atividade de simples transferência de
conhecimento e técnica, para tornar-se uma atividade integradora,
capaz de construir o conhecimento, de promover o desenvolvimento.
Finalmente, o método para os trabalhos em extensão rural deve
ser capaz de valorizar o conhecimento do agricultor, suas práticas, e a
partir delas construir o novo, intercambiando experiências entre os
agricultores, construindo o conhecimento agroecológico, criando
formas organizativas e sistematizando essa construção coletiva.
Esse estudo também permitiu a identificação de um importante
instrumento para a socialização das agroflorestas, criado no âmbito do
Território Sul Sergipano e composto pelos agricultores entrevistados,
a rede social de aprendizado. Portanto, a potencialização das redes
agroecológicas de agricultores contribui também na estruturação de
uma nova forma de assistência técnica e extensão rural, onde o
agricultor é sujeito do processo.
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CAPÍTULO 2: EXTENSÃO EM AGROFLORESTAS:
METODOLOGIA PARTICIPATIVA PARA SOCIALIZAÇÃO
DE CONHECIMENTO EM TERRITÓRIOS RURAIS.

RESUMO
FONTES, Marilia Andrade. Extensão em agroflorestas:
metodologia participativa para socialização de conhecimento em
territórios rurais. São Cristóvão: UFS, 2011. 148p. (Dissertação –
Mestrado em Agroecossitemas)18
A história da extensão rural no Brasil passou por diversas
modificações ao longo do seu desenvolvimento e vem expondo a
necessidade de construir um novo enfoque e ações condizentes aos
desafios da agricultura familiar. A busca é no sentido de incorporar e
socializar métodos para o trabalho da extensão rural, trazendo em sua
concepção e prática os princípios do diálogo, da construção partilhada
do conhecimento, da valorização e do empoderamento do agricultor,
tendo como desafio constante a construção de uma agricultura de base
ecológica, capaz de responder a complexidade do desenvolvimento
rural sustentável. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi
elucidar o entrave relativo à extensão rural na adoção e socialização da
agrofloresta sucessional e tem como objetivo específico discutir uma
metodologia para a construção do conhecimento agroecológico em
território de identidade rural. Para isso, além da pesquisa bibliográfica
foram realizadas, por meio da técnica de questionário semiestruturado, entrevistas com extensionistas e pesquisadores
pertencentes a quatro instituições/entidades que atuam com
agroecologia no território sul sergipano para avaliar a percepção
desses profissionais quanto à extensão rural agroecológica e do
sistema agroflorestal sucessional.
Palavras-chave: Assitência técnica; extensão rural; conhecimento
agroecológico
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Comitê Orientador: Genésio Tâmara Ribeiro – UFS (orientador) e Luiz Fernando
Ganassali de Oliveira Junior – UFS (co-orientador).
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ABSTRACT
FONTES, Marilia Andrade. Extension in agroforestry:
participatory methodology for socialization of knowledge in rural
territory. São Cristóvão: UFS, 2011. 148p. (Dissertação – Mestrado
em Agroecossitemas)19

The history of extension in Brazil has undergone many changes
throughout its development and has exposed the need to build a new
focus and actions consistent with the challenges of family farming.
The search is to incorporate and socialize methods to work in
extension rural bringing in its conception and practice the principles of
dialogue, shared construction of knowledge, appreciation and
empowerment of the farmer, with the constant challenge of building a
ecological agriculture base, able to answer the complexity of
sustainable rural development. In this context, the objective of this
study was to elucidate the obstacle on the extension in the adoption
and socialization of successional agroforestry and aims to discuss a
specific methodology for the construction of agroecological
knowledge in the territory of rural identity. For this, besides the
literature search was performed, using the technique of a semistructured interviews with extension workers and researchers from
four institutions / organizations that work with agroecology in the
territory south of Sergipe to assess the perception of these
professionals regarding the extension agroecological successional and
agroforestry.
Keywords: Technical assistance; rural extension; agroecological
knowledge

19

Guidance Committee: Genésio Tâmara Ribeiro – UFS (orientador) e Luiz
Fernando Ganassali de Oliveira Junior – UFS (co-orientador).
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1 – INTRODUÇÃO

Há

algum

tempo,

experimentos,

estudos

e

projetos

agroecológicos têm se apresentado no estado de Sergipe, tendo por
resultado trabalhos científicos, núcleos de estudo, pesquisa e redes
sociais. Como também a troca do modelo produtivo por parte de
alguns agricultores familiares, repletos de experiências inventivas que
satisfazem as necessidades de produção, ambientais e sociais.
Essas experiências exitosas precisam crescer se desenvolver e
se multiplicar, de forma embasada e consistente. Vários são os
esforços nesse sentido, ou seja, na tentativa de socializar estilos
produtivos de base ecológica que restabelecem uma relação
harmoniosa entre a agricultura e o meio ambiente, e redesenhem os
agroecossistemas por meio dos princípios agroecológicos.
A agroecologia ao longo de sua evolução vem expondo a
necessidade de construir um novo enfoque acadêmico de se pensar o
meio rural. Trazendo a tona reflexões metodológicas e conceituais
sobre as dinâmicas dos agroecossistemas, sobre a relação social no
campo, assim como, sobre a construção do conhecimento envolvendo
o camponês, a academia e a extensão rural.
Portanto, a busca é no sentido de incorporar e socializar
métodos para o trabalho da extensão rural, trazendo em sua concepção
e prática os princípios do diálogo, da construção partilhada do
conhecimento, da valorização e do empoderamento do agricultor,
tendo como desafio constante a construção de uma agricultura de base
ecológica, capaz de responder aos desafios do desenvolvimento rural
sustentável.
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A multidimensionalidade da agroecologia possibilita a inserção
de diversas áreas do conhecimento no agir e pensar o campo
brasileiro. Sua aplicação prática vem sendo verificada no ensino
(universidades, centros tecnológicos), na pesquisa (institutos de
pesquisa, empresas públicas), na extensão (ATES/ATER), em
organizações não governamentais, nos movimentos sociais populares,
em redes de conhecimento, nas experiências exitosas de agricultores
familiares e camponeses. Ao passo que experiências em agroecologia
vão se tornando visíveis em determinados meios, inicia-se um
processo de internalização do conceito e consolidação dessas
experiências.
Quando a existência de experiências positivas em agroecologia
vem à tona, atrelada a elas vem a constatação de isolamento dessas
experiências e/ou a necessidade de dar maior visibilidade as mesmas.
A demanda emergente é a de dar escala as experiências exitosas,
integrá-las e torná-las experiências ―faróis‖, que sejam referência na
construção do conhecimento agroecológico. Por isso, é fundamental a
extensão, a socialização e divulgação, essa é a tarefa colocada para a
extensão rural e para todos os atores envolvidos no processo de
desenvolvimento rural.
Para entender as barreiras e entraves para dar escala a essas
experiências, tornado-as prática corriqueira na agricultura familiar em
Sergipe, foi realizada uma pesquisa no território Sul Sergipano para
elucidar os principais entraves para a difusão e adoção das
agroflorestas sucessionais como estilo produtivo na agricultura
familiar e teve como resultado a identificação de cinco principais
entraves: i) Falta de experiência com a agricultura de base ecológica,
ii) inexistência de políticas publicas para o desenvolvimento de
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sistemas agroflorestais iii) incentivo,

tanto financeiro (créditos

apropriados), quanto apoio de órgãos e instituições de pesquisa e
extensão; iv) assistência técnica inadequada em dois aspectos, pelo
pouco acesso a este benefício e por atuar no paradigma da revolução
verde; v) pesquisas distantes da realidade da agricultura familiar.
Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi elucidar o
entrave relativo à extensão rural na adoção e socialização da
agrofloresta sucessional e tem como objetivo específico discutir uma
metodologia para a construção do conhecimento agroecológico em
território de identidade rural. Para isso, além da pesquisa bibliográfica
foi realizado, por meio da técnica de questionário semi-estruturado,
entrevistas com sete técnicos extensionistas e pesquisadores para
avaliar a percepção desses profissionais quanto à extensão da
agroecologia e do sistema agroflorestal sucessional.
2 – REFERÊNCIAL TEÓRICO
2.1 – HISTÓRICO DA EXTENSÃO RURAL NO BRASIL

A criação do serviço de extensão rural no Brasil teve sua
origem em meados do século XIX, ainda que de forma rudimentar.
Neste período, de 1859 a 1860, foram criados no Brasil os primeiros
institutos imperiais de agricultura (Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco
e Sergipe), que trabalhavam com pesquisa, ensino agropecuário e
também com a difusão das informações geradas (PEIXOTO, 2008).
A primeira ação de extensão rural, comumente citada na
literatura, é a Semana do Fazendeiro, promovida anualmente pela
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Universidade Federal de Viçosa desde 1929, quando ainda era Escola
Superior de Agricultura de Viçosa (COELHO, 1992).
A institucionalização efetiva da extensão rural no país se deu
ao longo da década de 50 e 60 com a criação nos estados das
associações de crédito e assistência rural (ACAR), coordenadas pela
associação Brasileira de crédito (ABCAR), criada em 1956
(PEIXOTO, 2008). Essa institucionalização foi devido a pressões
internas e externas de alimentos e matéria prima. Dessa forma, no
início a ACAR era financiada pelo estado e também pela fundação
Rockfeller, inspirada nos modelos dos Land Grant Colleges, que tinha
como slogan ―aprender a fazer, fazendo‖.
No nordeste foi criada a ANCAR – associação nordestina de
crédito e assistência rural, em 1954, patrocinada pelo Banco do
Nordeste e Banco do Brasil, em Sergipe a ANCAR foi criada em
1962, e contou com o apoio do Governo do Estado, Banco do
Nordeste e Arquidiocese Metropolitana de Aracaju (NOBRE, 2000).
A partir de 1964 o sistema ABCAR se alinhou ao modelo de
―modernização conservadora‖20 da agricultura, patrocinada pelo
Governo Militar, que tinha o intuito de tecnificar a agricultura para
aumentar a produção de excedentes. Nessa fase da extensão rural, os
objetivos se estruturavam em termos de difusão de tecnologia e
fortalecimento da empresa agrícola, apoiada pelo crédito subsidiado,
foi nesse período que surgiram as grandes lavouras de soja e trigo
(NOBRE, 2000).

20

A expressão ― modernização conservadora‖ é usada para caracterizar a mudança
de base técnica de produção rural, por meio de crédito subsidiado, modernizando o
processo produtivo, sem modificar as excludentes relações sociais de concentração
de terra (DELGADO, 1985).
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A crise do sistema ABCAR, deu lugar a criação da
EMBRATER – Empresas Brasileira de Assistência Técnica e
Extensão Rural, em 1974, onde os serviços de extensão passam a ser
estatizado vinculados por meio do Ministério da Agricultura com
integração

a

Empresa

Brasileira

de

Pesquisa

Agropecuária

(EMBRAPA). A estrutura da ACAR, que nessa data já estava
espalhada por vários estados brasileiros, passou também a ser inscrita
sob forma de empresa pública, denominando-se como EMATER
(PEIXOTO, 2008).
Segundo Nobre, 2000, a EMATER, em 1979 possuía uma
força de trabalho de 22 mil funcionários, espalhados em 27 mil
escritórios abrangendo 89% dos municípios brasileiros, dessa forma,
tornou-se a empresa de maior penetração, alcance e vivência no meio
rural. Mas foi apenas com a abertura democrática, na queda do
governo militar, que o trabalho com os pequenos agricultores é
fortalecido, porém, o que se pode vivenciar foi a manutenção da
extensão baseada nos modelos da revolução verde, do pacote
tecnológico, da intensificação dos insumos e homogeneização dos
plantios.
Em 1989, a nova república, em suas reformulações da relação
entre o poder público federal, estadual e municipal, extinguiu a
EMBRATER. Houve reação e mobilização com a realização de uma
grande marcha em Brasília, nesse momento o governo sustou a
dissolução da EMBRATER. Porém, no primeiro dia do governo
Collor, em 1990, várias estatais foram extintas, por meio do decreto nº
99.192, marcando o fim dos investimentos federais nos serviços de
assistência técnica. Muitos estados assumiram a responsabilidade,
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porém o sucateamento das estruturas e do montante de recurso
colocou esse serviço em decadência (COELHO, 1992).
Em Sergipe a EMATER resultou na EMDAGRO, por meio da
lei estadual 2960 de 1991, sendo vinculada à secretaria de Agricultura
do Estado.
Com a crise econômica, política e ambiental do modelo da
revolução verde, o insucesso do estado desenvolvimentista na década
de 80 e o avanço do neoliberalismo nos anos 90, o modelo
institucional e técnico da extensão entrou em crise, conseqüentemente
o papel e intervenção dos técnicos da Ater também sofreram os ventos
desta mudança (VIZOLLI, 2006).
Decorrente disso, é que chegamos ao século XXI com uma
indefinição do papel do extensionista. Os métodos antes apreendidos,
de difusão de tecnologia, perfeitamente adaptado ao processo de
modernização da agricultura já não atendem às exigências do meio
rural, que avançou no processo de democratização e na busca de
eqüidade social (VIZOLLI, 2006).
Apenas em 2003, agora coordenada pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário, a política de extensão rural sofre
modificações estruturais, redefinindo o papel do extensionista, os
princípios, objetivos e metas da extensão rural no Brasil. Essas
modificações vêm no bojo da Política Nacional de Assistência Técnica
e Extensão Rural (PNATER) criada devido às pressões dos
movimentos sociais do campo para atender as necessidades da
agricultura familiar.
A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
estabelece que a missão da assistência técnica deve ser:
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―Participar na promoção e animação de
processos capazes de contribuir para a
construção e execução de estratégias de
desenvolvimento rural sustentável, centrado na
expansão e fortalecimento da agricultura
familiar e das suas organizações, por meio de
metodologias educativas e participativas,
integradas às dinâmicas locais, buscando
viabilizar as condições para o exercício da
cidadania e a melhoria da qualidade de vida da
sociedade‖ (BRASIL, 2004).
Para isso, define 5 princípios: i) Assegurar, com exclusividade
aos agricultores familiares, assentados por programas de reforma
agrária, extrativistas, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, pescadores
artesanais e aqüiculturas, povos da floresta, seringueiros, e outros
públicos definidos como beneficiários dos programas do MDA/SAF, o
acesso a serviço de assistência técnica e extensão rural pública,
gratuita, de qualidade e em quantidade suficiente, visando o
fortalecimento da agricultura familiar; ii) Contribuir para a promoção
do desenvolvimento rural sustentável, com ênfase em processos de
desenvolvimento endógeno, apoiando os agricultores familiares e
demais públicos descritos anteriormente, na potencialização do uso
sustentável dos recursos naturais; iii) Adotar uma abordagem
multidisciplinar e interdisciplinar, estimulando a adoção de novos
enfoques metodológicos participativos e de um paradigma tecnológico
baseado nos princípios da Agroecologia; iv) Estabelecer um modo de
gestão capaz de democratizar as decisões, contribuir para a construção
da cidadania e facilitar o processo de controle social no planejamento,
monitoramento e avaliação das atividades, de maneira a permitir a
análise e melhoria no andamento das ações; v) Desenvolver processos
educativos permanentes e continuados, a partir de um enfoque
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dialético, humanista e construtivista, visando a formação de
competências, mudanças de atitudes e procedimentos dos atores
sociais, que potencializem os objetivos de melhoria da qualidade de
vida e de promoção do desenvolvimento rural sustentável (MDA,
2004).
Segundo Caporal (2006) a missão e os princípios do Programa
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural supõe uma
mudança nos rumos das práticas difusionistas, que marcaram a
história da assistência técnica e extensão rural, pela adoção de
métodos que contribuam para o empoderamento dos sujeitos sociais,
quebrando a hierarquia de saberes e valorizando o conhecimento dos
agricultores. Além disso, do ponto de vista tecnológico, supõe a
necessidade de mudança do modelo difundido pela Revolução Verde
por não atender a necessidade da agricultura familiar e não ser
adequado para o estabelecimento de estilos de agricultura de base
ecológica.

Elemento

central

para

o

estabelecimento

do

desenvolvimento rural sustentável.
2.2 – AGROECOLOGIA E EXTENSÃO RURAL

A história da extensão rural no Brasil passou por diversas
modificações ao longo do seu desenvolvimento. Neste aspecto o papel
do

extensionista

sempre

esteve

atrelado

aos

modelos

de

desenvolvimento e interesses vigentes em cada uma dessas etapas
(VIZOLLI, 2006).
O desafio colocado para a extensão rural, nesse momento
histórico, é incorporar e socializar métodos para o trabalho da
extensão rural, trazendo em sua concepção e prática os princípios do
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diálogo, da construção partilhada do conhecimento, da valorização e
do empoderamento do agricultor, tendo como desafio constante a
construção de uma agricultura de base ecológica, capaz de responder
aos desafios do desenvolvimento rural sustentável.
O elemento chave tem sido a internalização de princípios
agroecológicos para o desenvolvimento rural sustentável, a busca por
estilo de agricultura de base ecológica e sua socialização, por meio do
resgate do conhecimento e das tecnologias camponesas (ALTIERI,
2004).
Nesse sentido, observa-se em vários locais a formação de redes
para socialização de experiências exitosas com estilos de agricultura
de base ecológica. Essas redes têm como metodologia a integração de
pesquisadores, extensionistas e agricultores num esforço de pensar e
praticar o método de difusão e adoção dos princípios agroecológicos,
substituindo a convencional transferência de tecnologia.
Diferente

das

lógicas

contemporâneas

de

difusão

do

conhecimento que impulsiona os sistemas convencionais, baseados
hegemonicamente nos princípios da transferência de tecnologia, a
agroecologia se constrói apoiada nas práticas e métodos tradicionais e
na valorização de seus conhecimentos. Sua evolução se dá, a medida
que os saberes populares e acadêmicos são efetivamente promovidos.
Desta forma, a construção do conhecimento agroecológico é resultante
de processos locais de inovação, aprimorados pela vivência das
famílias e comunidades rurais em seus meios socioambientais. As
Redes locais de experimentação, de troca de experiências e de
organização social, fazem parte desse meio socioambiental de
características próprias, onde as famílias se organizam em circuitos
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dinâmicos de troca e produção de novos conhecimentos (FREIRE,
2006).
As redes de agroecologia têm criado ambientes de interação
social fecundos para o aprendizado com base na experimentação
prática e no intercâmbio de conhecimentos entre agricultores e destes
com técnicos, assessores e pesquisadores (PETERSEN e ALMEIDA,
2008). É deste modo que o processo de sistematização de
experiências, inserido nas redes locais, tem se apresentado como
atividade essencial para que o conhecimento agroecológico avance
pela via da integração de saberes. Sendo este um processo
necessariamente coletivo, que contribui para o resgate e a ordenação
da memória das experiências vivenciadas conjuntamente, distinguindo
seus erros, identificando suas potencialidades, extraindo ensinamentos
inspiradores que construam um método coeso de intercâmbio do
conhecimento ali gerado (FREIRE, 2006).
Os intercâmbios de conhecimentos podem ser agrupados em
dois eixos: (1) Intercambio entre o conhecimento acadêmico e o
conhecimento popular; e (2) Intercambio entre os diferentes
conhecimentos populares - de campesino a campesino. Ambos são
processos de construção do conhecimento agroecológico, ainda pouco
estudados e com escassos trabalhos disponíveis na literatura sobre os
impactos desses métodos na construção da agroecologia. Observações
de natureza empírica, experiências de países como México e Cuba
(HOLT-GIMÉNEZ,

2008)

e

documentos

sitematizados

de

intercâmbios agroecológicos realizados nas diferentes regiões do
Brasil apontam para um método com potencial teórico e prático de
troca de saberes.
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Deste modo, a agroecologia entendida como um novo enfoque
capaz

de

construir

um

desenvolvimento

rural

baseado

na

sustentabilidade vem desafiando técnicos, pesquisadores e agricultores
na reformulação de técnicas e processos de construção do
conhecimento que sejam alicerçados nas particularidades locais, na
valorização dos saberes tradicionais, no respeito aos recursos naturais,
na troca de saberes, na autonomia política das comunidades,
participação dos agricultores na tomada de decisões e na ética.
Portanto, o atendimento ao atual desafio da extensão rural traz
a tona a importância das redes como processo que fomenta a interação
entre os atores locais e se apresentam como eficientes instrumentos na
socialização da agricultura de base ecológica.
Acredita-se que por meio dessas redes a construção do
conhecimento agroecológico poderá ser potencializada ao fomentar a
sistematização/reflexão das experiências dos agricultores e ao
introduzir a metodologia “campesino a campesino”. Esta se baseia na
transformação

dos

agricultores

em

técnicos

extensionistas/pesquisadores que, em linguagem consoante à dos que
recebem a visita, e tendo vivido a migração do sistema produtivo
convencional para um estilo baseado em princípios agroecológicos,
convencem pelo seu exemplo de sua prática agrícola.
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3 – MATERIAL E MÉTODO

3.1 – COLETA DE DADOS

A pesquisa qualitativa teve como objetivo a elucidação da
extensão rural e métodos para a adoção e socialização da agroecologia
e das agroflorestas sucessionais, como estilo de agricultura de base
ecológica, nos trabalhos de extensão rural com a agricultura familiar
do território Sul Sergipano.
O trabalho iniciou com a identificação, por meio de
agricultores familiares, dos entraves para a adoção e socialização das
agroflorestas sucessionais no território Sul Sergipano e teve como
resultado a identificação de cinco principais entraves: i) Falta de
experiência com a agricultura de base ecológica, ii) inexistência de
políticas publicas para o desenvolvimento de sistemas agroflorestais
iii) incentivo, tanto financeiro (créditos apropriados), quanto apoio de
órgãos e instituições de pesquisa e extensão; iv) assistência técnica
inadequada em dois aspectos, pelo pouco acesso a este benefício e por
atuar no paradigma da revolução verde; v) pesquisas distantes da
realidade da agricultura familiar.
Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi elucidar o
entrave relativo à extensão rural na adoção e difusão da agrofloresta
sucessional e tem como objetivo específico discutir uma metodologia
para a construção do conhecimento agroecológico em território de
identidade rural. Para isso, além da pesquisa bibliográfica foi
realizado, por meio da técnica de questionário semi-estruturado,
entrevistas com sete técnicos extensionistas e pesquisadores para
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avaliar a percepção desses profissionais quanto à extensão da
agroecologia e do sistema agroflorestal sucessional.
Quatro instituições foram escolhidas, sendo elas: EMBRAPA,
UFS, EMDAGRO E CFAC. O critério para a escolha foi instituições
de pesquisa e/ou extensão com atuação no território Sul. O CFAC foi
a única instituição privada entrevistada devido sua grande inserção no
Território Sul, presta assistência técnica a 980 famílias, por meio de
contrato

com

o

INCRA

e

um

convênio

entre

INCRA/PRONESE/CFAC. Os dados foram coletados a partir de uma
amostra intencional, não probabilística.
Os profissionais foram indicados dentro da própria instituição,
por apresentarem trabalho com agricultura familiar e na maioria das
vezes com a agroecologia.
Na fase inicial da entrevista era apresentada a proposta de
investigação e a partir do consentimento do profissional era iniciada a
entrevista com o roteiro semi-estruturado (OLIVEIRA; OLIVEIRA,
1982), método que permite aos entrevistados manifestar suas opiniões,
pontos de vista e argumentos, além de permitir ao entrevistador
inferências acerca daquilo que não está dito, mas está nas entrelinhas
(SELTTIZ, 1974 apud GOMES, 2007). O roteiro das entrevistas
(Anexo 2) contemplou perguntas que permitiu conhecer o trabalho
desenvolvido

pelo

profissional, o conhecimento deste sobre

agroecologia e agroflorestas sucessionais, além de entender as
barreiras relacionadas a extensão rural para a socialização deste estilo
de agricultura de base ecológica e proposições sobre novas formas e
concepções de ATER.
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3.2 – ANÁLISE DOS DADOS

A análise dos dados obtidos pela entrevista realizada com os
extensionistas e pesquisadores foi feita em duas etapas sendo: i)
tabulação das informações dos questionários; ii) e a construção da
matriz de categorias.
A matriz de categorias se divide em duas partes: a primeira é o
relato do próprio entrevistado, a Descrição I. Uma vez obtida a
Descrição I, tem inicio o trabalho de reflexão, a partir de leituras e
releituras para elaboração da Descrição II, ou unidades de significado.
A escolha das categorias de análise é feita pelo agrupamento das
referências comum a todas as entrevistas (SZYMANSKI, 2002 apud
BOLFE, 2005).
Nesse trabalho foram identificadas duas categorias de análise:
i) percepção quanto a agrofloresta; ii) percepção da extensão rural na
agricultura familiar. Essas categorias foram organizadas a partir do
quadro a seguir.

Tabela 3.1: Matriz de Categorias:
Categoria:
Relatos e/ou depoimentos

Unidades de Significado

Descrição I

Descrição II
4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nos resultados e discussões, inicialmente, apresenta-se os
dados tabulados dos questionários, que revelam um pouco do perfil
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dos extensionistas e pesquisadores. A segunda parte é a análise do
conteúdo das entrevistas, por meio da matriz categorias.

4.1

–

PERFIL

DOS

EXTENSIONISTAS

E

PESQUISADORES

Os profissionais entrevistados pertencem a instituições de
pesquisa e/ou extensão com atuação no Território Sul Sergipano. As
instituições ficaram livre para indicar os profissionais que atendessem
aos critérios da pesquisa, ou seja, trabalho com agricultura familiar e
agroecologia.
A formação acadêmica dos sujeitos da pesquisa ficou
concentrada na área das ciências agrárias sendo uma técnica agrícola
(extensionista A) e um agrônomo do CFAC (extensionista B), uma
agrônoma da UFS (pesquisadora A), dois agrônomos da EMBRAPA
(pesquisadores B e C) e dois técnicos agrícolas da EMDAGRO
(extensionista C e D).
A extensionista A e o extensionista B, pertencentes ao Centro
de Formação em Agropecuária Dom José Brandão de Castro – CFAC,
atuam com agricultura familiar e reforma agrária, nos assentamentos
do Território Sul Sergipano e possuem experiência com agroecologia.
A pesquisadora A da Universidade Federal de Sergipe, trabalha
com entomologia e ecologia, e sempre realizou trabalhos voltados para
a transição agroecológica, possui experiência com um grupo de
agricultores que produzem de forma orgânica.
O pesquisador B da Embrapa tabuleiros costeiros atua com
desenvolvimento rural sustentável e agricultura familiar, e possui
experiência em áreas de assentamentos do Território Sul Sergipano,
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no município de Itaporanga. O pesquisador C, também da Embrapa,
atua com fertilidade do solo no Território Sul Sergipano, no município
de Umbaúba.
O

extensionista

Agropecuário

C

(EMDAGRO)

da

Empresa
atua

com

de

Desenvolvimento

agricultura

familiar

agroecológica no município de Santa Luzia do Itanhim, pertencente ao
Território Sul Sergipano. Possui experiência com um grupo de
agricultores que produzem de forma agroecológica. Realizam
anualmente um encontro agroecológico do município, e estão
trabalhando com a certificação desses agricultores e organizando a
comercialização.
O extensionista D, também da EMDAGRO, atua com
agricultura família em Arauá, município do Território Sul Sergipano.
Ele coordena os trabalhos de certificação via OCS nesse município.
4.2 – CATEGORIAS DE ANALISE DAS ENTREVISTAS

Para análise das entrevistas foram identificadas duas categorias
comuns: i) percepção quanto a agrofloresta; ii) percepção da extensão
rural na agricultura familiar.
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Tabela 3.2: Matriz de categorias: percepção quanto à agrofloresta

Categoria: Percepção quanto à agrofloresta
Relatos e/ou depoimentos
Unidades de Significado
―Só fui conhecer depois de
formado, por meio de um curso
promovido pela EMBRAPA e
depois fui visitar a experiência do
Henrique
na
Bahia.
É
maravilhoso!!! Mas ainda conheço
pouco, muito pouco.
Acho muito interessante, a
impressão que tenho é que as
plantas vão se comunicando e
permitindo um complemento do
sistema, ao longo do tempo. Dessa
forma fica uma área de diversos
fins, madeira, frutíferas, anuais,
energia, etc...‖.

Percebe a agrofloresta como
um estilo produtivo, capaz de
gerar renda aos produtores
rurais, por incorporar ao
sistema agrícola as espécies
lenhosas, frutíferas, além de
outras espécies agrícolas.

―Nunca trabalhei focando nas
agroflorestas, mas já participei de
algumas práticas de instalação
com o território e EMBRAPA, de
projetos de recuperação de áreas
degradadas com SAF’s e visitei
algumas experiências de sucesso.
O SAF sucessional reúne vida,
consegue recuperar o solo, por
permitir o desenvolvimento de
microorganismos e árvores. Reduz
o custo com mão de obra a médio
e longo prazo e pode ser usado
para produzir e para recuperar.
É ideal para a agricultura familiar
e deveria ser incluído no sistema
de financiamento do banco para a
agricultura familiar, o PRONAF.‖

Compreende a agrofloresta
como um estilo produtivo de
base ecológica, que gera renda
e dá respostas a alguns
problemas atuais da agricultura
familiar, como baixa fertilidade
dos solos, recuperação de áreas
produtivas já degradadas e
pouca cobertura vegetal.
Ainda acredita na agrofloresta
como estilo produtivo ideal
para a agricultura familiar,
aponta efetivá-la no PRONAF.

“… continua…”
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―Tabela 3.2, Cont‖
Extremamente interessante como
proposição de um sistema que bebe
na água da agroecologia no que diz
respeito a potencialidade do local,
respeito ao meio ambiente e
trabalho nos agroecossitemas.
O que não pode ser feito é a visão
de pacotes, de receitas prontas.
O SAF vem da base da formação
das sociedades agrícolas, que muita
vez está associada a realidade de
grande disponibilidade de terra.
Assim como a agroecologia, o SAF
tem que ser construído pelo
agricultor... e não pode ser um
modelo. A agroecologia é o
caminho, a agrofloresta é uma
técnica. As experiências exitosas
são as que foram feitas partindo de
um conhecimento mais amplo da
agroecologia.
Resgatando
o
conhecimento do próprio local. Esse
olhar trás uma definição de
possível.

Entende a agrofloresta como
uma técnica da agroecologia, e
por isso, deve estar em
consonância
com
seus
princípios
de
construção
coletiva, resgate e valorização
do conhecimento do agricultor
e internalização de princípios
agroecológicos. E apenas dessa
forma, se torna possível
socializar a agrofloresta por
meio da extensão rural.
É
interessante
o
olhar
cuidadoso de que não se pode
cometer os mesmos erros da
difusão que aconteceu na
revolução verde, dos pacotes
tecnológicos, a construção
deve ser alicerçada no diálogo,
no
empoderamento
do
agricultor como sujeito do
processo.

Quanto mais próximo de um
ambiente
natural
é
menos
impactante. Mas não serve para
qualquer produtor. Aos produtores
que trabalham com frutíferas seria
ideal.

Percebe a agrofloresta como
estilo produtivo de menor
impacto
ambiental.
Mas
acredita que se adequa àqueles
produtores que já possuem o
sistema
arbóreo
como
componente da sua produção,
como no caso dos produtores
de frutas.

“… continua…”
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―Tabela 3.2, Cont‖
Perfeito. Muito interessante que ele
não usa controle nenhum, é
Perfeito. Muito interessante que ele
não usa controle nenhum, é
permacultura.
Nas regiões que tem mata é o ideal.
O maior problema é que as terras
são pequenas, ocupa-la toda com
agrofloresta é complicado.

Entende a agrofloresta como
um interessante sistema de
produção,
Entende
a
agrofloresta
como
um
interessante
sistema
de
produção,
mas
não
compreende seu uso em
pequenas propriedade rurais.

Teoricamente me parece perfeito.
Baseia na natureza, é muito
próximo do perfeito. Para os índios
é fantástico. Me preocupo com a
sobrevivência dos agricultores pelo
tempo de trabalho e tamanho de
terra. Não acho bom para
agricultores de pequenas áreas,
principalmente da região citrícola.

Novamente
entende
a
agrofloresta como um estilo
interessante para a agricultura,
mas ainda não compreende seu
uso para o pequeno produtor
rural.

Não conheço, só ouvi falar, em uma
palestra dada pela EMBRAPA, em
um curso na UFS. Parece
interessante, aqui na região é difícil,
pois trabalhamos com minifúndio
(2, ou até 5 tarefas).

Esse profissional afirma não
conhecer as agroflorestas,
apenas ouviu uma palestra
sobre esse estilo produtivo,
mas possui resistência a sua
implantação em áreas de
pequenos produtores rurais

A percepção quanto as agroflorestas variou muito entre os
entrevistados, vai desde o entendimento que a agrofloresta sucessional
é o estilo produtivo de base ecológica que mais se adéqua a realidade
da agricultura familiar do Território Sul Sergipano até aquela que
entende que não é adequado ao produtores rurais que possuem
pequenas áreas.
Dessa forma, podemos confirmar o apontamento dos
agricultores quanto aos entraves para a adoção e socialização das
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agroflorestas. De fato, mesmo entre os pesquisadores e extensionistas
sensíveis a agroecologia, vários ainda desconhecem a agrofloresta
e/ou possuem resistência para a implantação deste estilo produtivo de
base ecológica.
Um grande desafio para a extensão rural é a necessidade de
mudança na formação profissional. Infelizmente a maioria das
instituições de ensino, técnico ou superior a educação ainda é baseada
no paradigma da revolução verde. Dessa forma, os profissionais
egressos saem ―formatados‖ para difundir receitas e pacotes
tecnológicos. A formação define o estilo profissional e por isso, ao
discutir a extensão rural agroecológica é fundamental um amplo
processo de formação de profissionais com perfil para lidar com a
complexidade dos processos de desenvolvimento rural sustentável.

Tabela 3.3: Matriz de categoria: percepção da extensão rural.

Categoria: Percepção da extensão rural na agricultura familiar
Relatos e/ou depoimentos
Unidades de Significado
―Nós extensionistas temos que nos Ajustar a extensão rural às
preparar para orientar os produtores necessidades da agricultura
e cambiar as práticas existentes. familiar, socializar e construir
Nossa formação técnica é muito estilos de agricultura de base
conservadora,
é
importante ecológica requer uma mudança
mudarmos
o
método
e na formação profissional. É
trabalharmos de uma forma em que urgente que as universidades e
aos poucos os agricultores possam escolas técnicas mudem a
ir caminhando para uma agricultura grade curricular, e formem
de base ecológica.
profissionais capazes de atuar a
―... continua...‖
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―Tabela 3.3, Cont‖
A organização é essencial. Os
produtores que já trabalham
agroecologicamente têm que estar
organizados. E eles precisam
apresentar seus resultados aos
outros produtores. Isso é essencial
para a difusão.
Além disso, imagino que unir as
experiências isoladas, dessa forma
teremos,
mesmo
que
empiricamente
um
enorme
material
para
difundir
e
pesquisar.‖
A
extensão
agroecológica,
divulgação das agroflorestas é a
saída para os assentados e
agricultura familiar no geral, pois
numa pequena porção de terra
você tem vários produtos como
frutas,
hortaliças,
anuais,
madeira... É um ganho econômico
e de espaço. Não está sendo bem
divulgado nem difundido pois
muitos técnicos não acreditam ou
não sabem como orientar o
produtor a começar.
Não é dado a importância a esse
tema, é preciso trabalhar mais,
discutir mais e realizar ações.
Precisamos potencializar o que já
existe. Valorizar as pessoas que já
fazem, reconhece-los e dar mais
atenção, isso é fundamental para
que
a
agroecologia
se
multiplique‖.

partir de uma compreensão
multidisciplinar e humanista,
adotando métodos construtivistas.
Também é necessário uma
mudança de método. O método
campesino a campesino propõe o
que esse extensionista sugeriu: um
agricultor apresenta seu trabalho,
sua prática aos outros, e, a partir
desse diálogo se dá a construção
do conhecimento agroecológico,
por meio de intercâmbios de
experiências exitosas.
As barreiras da atual assistência
técnica
para
socializar
a
agrofloresta está relacionada a
dificuldade dos técnicos em
incorporar novos conhecimentos e
concepções
sobre
desenvolvimento rural sustentável
e o papel da assistência técnica e
extensão rural diante das novas
exigências da sociedade
Valorizar o conhecimento do
agricultor é sem dúvida essencial,
partilhar o saber é a base de
qualquer construção. Uma forma
de fazer isso é a sistematização
das
experiências
exitosas.
Compreendendo
por
sistematização não só o ato de
escrever sobre aquela experiência,
mas sim de juntamente com o
agricultor refletir sobre ela, dessa
forma, levando a práxis, a
reflexão da ação

―... continua...‖
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― Tabela 3.3 , Cont‖
A questão da extensão rural é a A incorporação dos princípios da
dificuldade
de
internalizar agroecologia se dará por meio de
princípios importantes para uma uma formação diferenciada
nova forma de construção rural e (acadêmica e não formal), onde
não
aquela
baseada
na os profissionais tenham a
transferência, no autoritarismo e oportunidade de chegar a uma
sim na valorizacão, identificação compreensão que a agricultura
dos saberes. A prática dos não é só produtora de bens, e
extensionistas é reflexo da sim um processo que implica
internalização desses princípios
uma
relação
entre
É preciso avançar no ponto de homens/mulheres e o meio onde
vista metodológico e estabelecer vivem e trabalham. O meio rural
processos
que
permita
o não tem a função de apenas
desenvolvimento. O principio da produzir alimentos e sim de
autonomia, que está relacionada ao produzir vida!
protagosnismo dos agricultores Esse pesquisador pontua a
tem que ser a preocupação dos gestão das instituições que
agentes extencionistas. Ter a realizam assistência técnica,
sustentabilidade como elemento. sejam elas estaduais, ou do
Esse é o desafio.
terceiros
setor.
Precisam
A construção de outras formas de reformular
seus
formatos
gestão, o empoderamento dos organizacionais e os indicadores
agricultores a educação popular e de resultados, horizontalizando e
formação política. Aqui no democratizando os processos de
nordeste a assistência técnica gestão e de decisão, incluindo os
ainda tem muito as formas agricultores
e
suas
tradicionais
de
relações
o representações.
assitencialismo, o cientelismo, que
são formas de manutenção do
poder.
A extensão rural para a transição Mais uma vez é ressaltada a
agroecológica é muito lenta, importância das mudanças de
porque envolve mudanças de princípios e do paradigma que
princípios, de paradigma e isso é o norteia as ações de técnicos.
que reflete a prática do agricultor. O trabalho deve ser realizado de
Uma estratégia é falar sobre as forma educativa, baseado na
vantagens da agroecologia e os educação popular, capaz de
perigos do atual modelo. Levar os emancipar, tornar os agricultores
produtores
sujeitos dos processos de
―... continua...‖
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―Tabela 3.3 , Cont.‖
para visitar outras propriedades
agroecológicas. E aqueles que se
destacam para fazer cursos em
outros estados, com experiências
consolidadas. Usar o método
participativo é fundamental para
extensão rural.
Hoje acho que deveria ter uma
ação de fiscalização maior da
ANVISA, a pressão dos órgãos
ficalizadores é importante para
apoiar a transição
A extensão para agricultura
ecológica tem que se basear em
outros princípios. Os intercâmbios
em áreas que estão tendo sucesso,
dias de campo, mutirões.
É um trabalho lento, de
conscientização, de persistência,
pois envolve muitas mudanças....
dos técnicos e dos agricultores

desenvolvimento.
Essa pesquisadora
também
sugere os intercâmbios como
método para a construção do
conhecimento, incorporar a esses
intercâmbios a metodologia
campesino a campesino é
interessante
pela
horizontalização de saberes e a
valorização
dos
diferentes
conhecimentos populares.
Os princípios da agroecologia
como
a
valorização
e
identificação de saberes, o
princípio
da
autonomia,
protagonismo e empoderamento
dos produtores, o diálogo,
devem ser incoporados a nova
prática da extensão rural, tendo
com desafio o estabelecimento
do
desenvolvimento
rural
sustentável.
Para a extensão da agricultura de A extensão rural agroecológica é
base ecológica e das agroflorestas recente no Brasil, podemos ver
é preciso, inicialmente, que o as principais modificações em
próprio modelo da agroecologia 2004, com a implementação da
avançe nas experiências, para ter política nacional de assistência
algo a mostrar para o agricultor. técnica e extensão rural, por
Precisa avançar nas tecnologias de isso, ainda está em construção.
produção, sistematizar e colocar Dessa forma, é pertinente que
em prática
precisa-se
avançar
nas
experiências
de
sucesso,
sistematiza-las e socializa-las.
―... continua...‖
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―Tabela 3.3 , Cont.‖
Inicialmente precisamos apoiar a
organização dos produtores. Dar
capacitações em módulos, o
trabalho é educativo, diário e
constante. Aqui trabalhamos com
o uso de insumos alternativos
como a manipueira (para os
animais e no combate de pragas,
adubação foliar, urina de vaca,
extrato de nim.

Os princípios da autonomia,
empoderamento
e
protagonismo dos produtores
versam por apoiar e incentivar
suas formas organizativas.
Desta forma, em uma nova
extensão rural agroecológica, é
fundamental
que
esses
produtores estejam organizados
para
conduzirem
o
desenvolvimento.

Os relatos e depoimentos das entrevistas confirmaram a idéia
que é preciso ajustar e adequar a extensão rural à agricultura familiar,
aproximá-la dos

novos

desafios e incorporar os

princípios

agroecológico na formação dos extensionistas e nos métodos de
socialização, que substitua a atual transferência de tecnologia.
Portanto é central, a necessidade de uma nova formação
profissional, o profissional para atuar com agricultura de base
ecológica deve ser capaz de compreender as complexidades do
desenvolvimento e não tratar a agricultura como mera atividade
produtora de bens. Nesse aspecto, as universidades e institutos de
formação técnica devem mudar a educação, que não deve estar
atrelada ao paradigma da revolução verde, de transferência de receitas
e pacotes tecnológicos.
Também foi identificada a necessidade de mudança das
instituições que prestam serviços de ATER, as instituições públicas
nasceram

com

desenvolvimentista,

o

compromisso
tecnicista

na

137

de

difundir

agricultura,

por

o

modelo
meio

da

―modernização conservadora‖ e ainda possuem em seus níveis
hierárquicos, sua estrutura organizacional as marcas desse modelo de
gestão. As entidades do terceiro setor, as ONG, que nasceram para
preencher os espaços deixados pelo serviço público, muitas vezes se
perdem nas burocracias, fiscalizações e disputas por recurso.
As mudanças são no sentido de horizontalizar e democratizar
os instrumentos de gestão e de decisões dessas instituições,
incorporando a participação dos beneficiários, os agricultores, e suas
entidades representativas.
Portanto, acredita-se que associado a essas mudanças a
incorporação de novos métodos que refletem os princípios
agroecológicos poderão potencializar os processos de socialização e
adoção de estilos de agricultura de base sustentável.
Os métodos apontados durante a entrevista foram a
sistematização das experiências dos agricultores, como forma de
reflexão da prática agrícola, valorização dos saberes do produtor e
divulgação de experiências exitosas; e os intercâmbios entre
agricultores, como forma de horizontalização dos saberes e construção
do conhecimento agroecológico.
De fato, a metodologia campesino a campesino aliada aos
intercâmbios, mostrou-se eficiente em vários locais como México,
Nicarágua, Peru e Cuba, para dar escalas às experiências exitosas dos
agricultores.
Por fim, a organização dos agricultores é fundamental para que
a socialização e a construção da agricultura de base ecológica se
estabeleça, portanto a rede de agricultores deve ser potencializada, e
outras devem ser iniciadas, para que a agricultura de base ecológica
ganhe escala nos territórios de identidade rural.
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desafio colocado para a extensão rural, nesse momento
histórico, é incorporar e socializar métodos para o trabalho da
extensão rural, trazendo em sua concepção e prática os princípios do
diálogo, da construção partilhada do conhecimento, da valorização e
do empoderamento do agricultor, tendo como desafio constante a
construção de uma agricultura de base ecológica, capaz de responder
aos desafios do desenvolvimento rural sustentável.
As principais barreiras e entraves relativos à extensão rural na
adoção e socialização da agrofloresta sucessional identificadas na
entrevista com os extensionistas e pesquisadores foram: i) a formação
profissional inadequada dos agentes de ATER; ii) instituições
despreparadas para prestar o serviço de ATER no paradigma da
agroecologia; iii) falta de um método de trabalho em extensão que
permita a construção do conhecimento e o estabelecimento da
agricultura de base ecológica.
O perfil profissional para atuar com as agroflorestas
sucessionais deve ser capaz de compreender as complexidades do
desenvolvimento e entender o meio rural como um local que produz
vidas e não apenas matéria prima.
As mudanças necessárias nas instituições e entidades que
prestam os serviços de ATER estão relacionadas aos processos de
horizontalização e democratização da gestão e das decisões.
E finalmente, é necessário um método, que seja capaz de
socializar as agroflorestas sucessionais em territórios de identidade
rural. Para isso, a incorporação dos princípios da agroecologia como a
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autonomia, empoderamento e protagonismo dos agricultores devem
estar presentes na prática metodológica.
Nesse contexto os intercâmbios de ―campesino a campesino‖
mostram-se como instrumento interessante que partilha os saberes
populares, horizontaliza os conhecimentos, socializa as experiências
exitosas e poderá potencializar a organização em rede, já existente no
Território Sul Sergipano, para dar escala a agrofloresta sucessional.
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ANEXO 1
Roteiro de entrevista com os agricultores.

1. Identificação
1.1 Nome do Produtor e Conjugue:
1.2 Idade:
1.3 Grau de escolaridade:
1.4 Nome da Propriedade:
1.5 Endereço:
1.6 Quanto tempo tem propriedade:
1.6 Quanto tempo trabalha com agricultura:
1.7 Qual o número de pessoas na sua família:
1.8 Quantos trabalham na propriedade:
1.9 Possui outra fonte de renda:
1.10 Qual:
1.11 Onde:
1,12 Participa de alguma entidade, e /ou, se organiza de alguma
forma?
1.13 Se sim, qual? Quanto tempo?
2. Sistema de Produção:
2.1 Qual é a área que possui e qual a área plantada?
2.2 Como Planta? Qual a forma?
2.3 O que planta e qual a área de cada cultura:
2.4 Quantos sacos, quilos, o Sr. tira das atividades agropecuárias?
2.5 A produção tem aumentado ou diminuído ao longo dos anos?
2.6 Porque?
2.7 Acha que existe outra forma de produzir melhor do que a forma
que faz? Qual?
2.8 Qual a maior dificuldade que o senhor encontra para fazer a
produção de um jeito diferente?
2.9 Já tentou produzir de outra forma?
2.10 Conhece os sistemas agrofloretais sucessionais, ou jardinagem
florestal, ou roça do futuro?
2.11 Se sim, como conheceu?
2.12 Se sim, o que acha bom nessa forma de plantar e o que acha
ruim?
2.13 Recebe assistência técnica? Qual entidade? Os técnicos discutem
alternativas produtivas ao modelo que o senhor usa?
2.14 Qual o maior problema produtivo da sua área?
2.15 O senhor acha que esse problema acontece porque?
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2.16 Tem financiamento Qual: Para o que:
2.17 Usa defensivo:
2.18 Quais:
2.19 Onde comercializa a produção:

2.20 O que ocorrer...
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ANEXO 2

Roteiro de entrevista com pesquisadores e extensionistas.

1. Identificação
1.1 Nome:
1.2 Profissão:
1.3 Entidade que trabalha:

2. Enfoque Profissional
2.1 Qual sua área de atuação e região que trabalha?
2.2 Nessa região existem alternativas ao atual modelo produtivo?
2.3 Conhece alguma experiência de sucesso? Citar:
2.4 Como você entende a difusão e adoção da agroecologia na
agricultura familiar?
2.5 Você conhece o Sistema Agroflorestal Sucessional?
2.6 O que acha desse estilo produtivo?
2.7 O que o órgão/entidade que você trabalha tem feito a respeito, ou
seja, quais ações existem para difundir as Agroflorestas Sucessionais?
Pesquisadores: Quais pesquisas e inovações?
Extensionistas: Quais os métodos e ações trabalhadas?
2.8 Na sua opinião quais são os entraves para a adoção e difusão das
agroflorestas sucessionais?
2.9 O que ocorrer...
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