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Introdução

Ainda que reconhecida a importância da agricultura 
familiar para a segurança alimentar no mundo, este 
segmento está passando por um processo de 
empobrecimento sistemático. Conforme discutido na 
literatura, as populações aumentam, as propriedades 
rurais estão ficando menores, o ambiente está se 
degradando e a produção “per capita” de alimentos 
estagnou ou está diminuindo (ALTIERI, 2004) [1]. 
Mesmo assim, a agricultura familiar permanece como a 
principal fonte de ocupação da força de trabalho no 
meio rural brasileiro. O Nordeste é a região que 
concentra o maior contingente de agricultores 
familiares, totalizando 49% dos indivíduos ocupados 
na agricultura brasileira (GUANZIROLI et. al., 2001)
[2]. É importante ressaltar que é também no Nordeste 
que a agricultura ainda é, e será por muito tempo, a 
fonte principal de ocupação e renda, a base para a 
criação de novas alternativas econômicas e para o 
desenvolvimento de atividades de transformação e 
comercialização (WANDERLEY, 2001) [3]. O 
reconhecimento da importância da agricultura familiar 
e do rural vem sendo destacado pelo poder público, 
ainda que um pouco tardiamente no Brasil, se 
comparado com outros países de capitalismo avançado
[3]. Neste sentido, como observa Wanderley (1994) [4]
“a agricultura familiar sempre ocupou um lugar 
subalterno na sociedade brasileira.” Nessa mesma linha 
de análise, Pires (2003:62) [5] argumenta que “o 
reconhecimento da importância da agricultura familiar 
na alavancagem do desenvolvimento rural constitui o 
primeiro passo para se reverter o quadro de pobreza no 
Brasil”. Com efeito, a nova Política de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (PNATER) dá um passo 
nessa direção ao destacar a agricultura familiar como o 
seu foco principal, tendo na agroecologia o referencial 
norteador de suas ações (BRASIL, 2004) [6].

A nova PNATER também reconhece a necessidade 
da compreensão das questões de gênero, de juventude e 
de etnia e o respeito aos saberes dos agricultores 
familiares como fundamentais para o Desenvolvimento 
Rural Sustentável. Isso porque o MDA reconhece que a 
agroecologia é capaz de propor um resgate de saberes 
das agricultoras e dos agricultores e a sua conexão com 
conhecimentos científicos para uma agricultura 

ecologicamente sustentável, socialmente justa e 
economicamente viável [6]. A partir dessas preocupações, 
cabe-nos questionar: Como a atual política da PNATER 
está sendo assimilada pelos agricultores familiares? Como 
está se dando a transição agroecológica entre os 
agricultores familiares?

Essas questões estão sendo analisadas com agricultores 
familiares no município de Santa Cruz da Baixa Verde, na
microrregião Pajeú, em Pernambuco.

A importância deste trabalho está na possibilidade de 
contribuir para a compreensão e aprofundamento teórico 
em torno dos aspectos relacionados à Agricultura Familiar, 
na sua relação com manejos agroecológicos, a partir de 
uma abordagem agroecológica e como política de extensão
junto aos agricultores familiares.

Material e métodos
A metodologia terá por base uma abordagem qualitativa, 

através da seleção de um estudo de caso - agricultores 
familiares no município de Santa Cruz da Baixa Verde, na
microrregião Pajeú, porção norte do Estado de 
Pernambuco. Este município é particularmente ilustrativo 
por contar com 41% de sua população inserida no meio 
rural.

A partir de uma ampla revisão bibliográfica, conceitos 
particularmente importantes na nossa análise como: 
agricultura familiar, agroecologia, extensão rural, 
associativismo e desenvolvimento local estão sendo 
aprofundados.  

Para realização utilizou-se os seguintes procedimentos; -
visitas aos agricultores do Pajeú para observação direta da 
rotina dos trabalhos de produção e comercialização; -
Realização de entrevistas semi-estruturadas com os 
agricultores e associações. Para um diagnóstico da atual 
situação em que se encontram os produtores do município e 
a produção de base agroecológica também foram utilizados 
dados fornecidos por fontes secundárias como a Associação 
de Desenvolvimento da Serra da Baixa Verde - ADESSU, 
além do Centro de Desenvolvimento Agroecológico 
SABIÁ, onde os cadastros de produtores se encontram 
bastante completos, com informações como 
localização/endereço das unidades produtivas do município 
de santa Cruz da Baixa Verde.



Como recursos metodológicos, foram realizadas 
entrevistas baseadas em roteiros semi-estruturados
capazes de abranger a totalidade das variáveis objeto 
de análise no projeto (indicadores sociais, técnicos e de 
produção). A pesquisa pretende criar um banco de 
dados, de modo a oferecer subsídios que possam 
auxiliar no desenvolvimento de programas específicos 
ligados à agricultura familiar, visando o 
desenvolvimento local sustentável.

Resultados e Discussão

A análise da relação entre agricultura familiar e 
agroecologia e seus impactos sobre o desenvolvimento 
local tem como referência a transição dos sistemas de 
produção para sistemas agroecológicos dos agricultores 
do município de Santa Cruz da Baixa Verde -
Pernambuco.

O processo de mudança de uma agricultura 
convencional para modelos alternativos, orgânicos ou 
agroecológicos vem sendo chamado de conversão ou 
transição, abrangendo aspectos agronômicos,
educativos, culturais, econômicos e sociais 
(KHATOUNIAN, 2001) [7]

Observou-se, no caso em questão, que esse processo 
é lento porque requer, por parte dos agricultores, o 
reconhecimento de um saber próprio relacionado à 
produção agroecológica e a todo um procedimento de 
implementação de um processo produtivo em novas 
bases teórico-metodológicas. Os agricultores do 
município de Santa Cruz da Baixa Verde estão 
passando por um processo de transição agroecológica 
ainda incipiente, tendo como base as experiências 
positivas de alguns municípios vizinhos como Serra 
Talhada, Triunfo e Manaíra, que vêm se desenvolvendo 
gradativamente por meio de processos de transição 
agroecológica. Para estes agricultores a opção tem sido 
comercializar os seus produtos em feiras 
agroecológicas da região, melhorando o acesso à renda 
e fortalecendo a economia da região.

De todo modo, vale ressaltar que as discussões em 
torno da agroecologia vêm ganhando força não apenas 
no meio acadêmico, passando também a fazer parte das 
políticas públicas, já podendo ser identificadas nas 
práticas cotidianas como revelado na experiência em 
pauta, onde se observa que os princípios e 
metodologias da agroecologia vêm sendo 
paulatinamente assimilados. Neste sentido, Miguel 
Altieri (2004) [1] afirma que a agroecologia possui 
uma série de princípios, conceitos e metodologias para 
estudar, analisar, dirigir, desenhar e avaliar 
agroecossistemas, com o propósito de permitir a 
implantação e o desenvolvimento de estilos de 
agricultura com maiores níveis de sustentabilidade. A 
agroecologia proporciona então as bases científicas 
para apoiar o processo de transição para uma 
agricultura "sustentável" nas suas diversas 
manifestações e/ou denominações [1].

Portanto, a proposta do trabalho é de analisar e, de 
maneira gradual, contribuir para o processo de 
transição dos sistemas de produção para sistemas 

agroecológicos dos agricultores do município de Santa 
Cruz da Baixa Verde – PE, visando o Desenvolvimento 
Local Sustentável.

As práticas associativas vêm desempenhando um papel 
fundamental naquela experiência, confirmando o potencial 
das associações e cooperativas “como um canal importante 
de produção, organização da produção, de agregação de 
valor e de comercialização da produção” (PIRES, 2003:62)
[5].
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