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Introdução

O Nordeste brasileiro é caracterizado pelas 
adversidades climáticas, sociais, econômicas e 
culturais. No cenário econômico, a maioria dos 
municípios da região, tem na agropecuária as principais 
atividades geradoras de ocupação e renda, garantindo a 
permanência dos agricultores e agricultoras, jovens e 
adultos num espaço cada vez mais desafiador por ser 
fortemente influenciado pelos processos de 
globalização.

A agricultura familiar, de acordo com Peixoto [1], 
desenvolveu-se neste cenário, ocupando pequenas 
extensões de terra, utilizando tecnologias rudimentares 
e destinando a produção, em grande parte, para o 
próprio consumo. Além disso, também desempenhava 
as funções de produtora de alimentos e de reservatório 
de mão-de-obra para os latifúndios. As limitações 
tecnológicas que, caracterizam os produtores 
familiares, levaram à formulação do conceito de 
produção para o autoconsumo, em que, praticamente, 
não se observa a geração de excedentes.

De acordo com Carneiro e Maluf [2], as políticas 
voltadas para os grandes empreendimentos rurais 
somada às características sociais e à ausência de 
políticas apropriadas para a agricultura familiar tem 
deixado à margem as potencialidades e a capacidade 
humana de poder interferir e transformar a realidade 
local e, dessa forma, inserir-se no mercado.

Percebe-se nesse sentido, que a organização dos 
agricultores representa-se como uma das principais 
estratégias para o fortalecimento e a inclusão dos 
agricultores e agricultoras no mercado. Como 
organização pode ser considerado, de acordo com 
Rocha e Padilha [3], as relações humanas em que as 
pessoas se associam por livre e espontânea vontade, 
com finalidades e interesses comuns que não são 
necessariamente expressos nas instituições.

Sobre o fato de estarem organizados, pois, somente 
na organização em formas associativas as sociedades 
pauperizadas viabilizarão seus direitos, deveres melhor 
aproveitamento da sua força produtiva. E sobre este 

assunto, Sabourin [4] sinaliza que a valorização da 
produção em sociedades populares e/ou campesinas 
acontece com a utilização da comunicação entre gerações e 
a reciprocidade pela transmissão do saber para a família e 
para as redes comunitárias, caracterizando-se como próprio 
do desenvolvimento endógeno. Este desenvolvimento 
acontece a partir das iniciativas locais, geralmente, em 
comunidades socialmente desfavorecidas que politicamente 
se organizam, pelos laços da solidariedade para os desafios 
do desenvolvimento local. E de acordo com Freire [5], o 
tipo de comunicação, para o fortalecimento da identidade
local e da construção social dos indivíduos será facilitados 
por processos de comunicação pelo diálogo. 

De acordo com Silva [6], é na perspectiva de 
organização de agricultores e agricultoras em busca de 
soluções para superação da pobreza em comunidades rurais 
do município de Igaci-AL, que surge o Grupo Alternativo 
de Criadores de Caprinos. Criado em 1998, por iniciativa 
da Associação de Agricultores Alternativos (AAGRA), que 
incentivou à criação de caprinos como uma poupança 
familiar e como fonte de alimento para famílias de 
agricultores carentes, ou que apresentavam interesse em 
aderir a atividade com o potencial econômico.

Este grupo persiste na idéia da troca de conhecimentos e 
discussão de problemas em comum como perspectiva de 
melhoria da atividade na região e consequentemente a 
melhoria da renda familiar de seus envolvidos. Apesar dos 
vários obstáculos superados, e vários resultados 
alcançados, o grupo encontra dificuldade na auto-gestão e 
na ampliação da atividade e no envolvimento de novos 
adeptos ao grupo, o que compromete a ampliação da 
produção e a garantia de novos espaços de 
comercialização.

O objetivo desse trabalho é identificar os desafios para a
sustentabilidade do Grupo Alternativo de Criadores de 
Cabras (GACC) no município de Igaci (AL), a partir do 
levantamento de informações sócio-econômicas dos
agricultores e agricultoras produtores de leite de cabra.

Material e métodos



Este trabalho foi realizado no município de 
Igaci/AL, no período entre maio e agosto de 2009. Para 
o levantamento sócio-econômico foram entrevistados 
26 dos 30 agricultores, responsáveis pela 
caprinocultura nas famílias envolvidas. Nesse 
levantamento de dados quantitativos e qualitativos, foi 
utilizado questionário contendo questões abertas e 
fechadas.

Além do questionário, foi realizado estudo 
documental para conhecer o processo histórico da 
proposta e a participação em reuniões ordinárias do 
grupo para confirmar informações complementares a 
pesquisa.

Houve participação em duas reuniões e um curso de 
capacitação, a fim de avaliar o nível de organização e 
discussão dos participantes do grupo.

Resultados

Como resultado, identificou-se que o grupo é 
diversificado em relação à faixa etária.  Observou-se a 
presença de jovens agricultores com idade de até 25 
anos (15%) do total; (43%) dos entrevistados 
apresentam idade entre 26 e 45 anos; e, (38%) 
apresentaram idade acima de 45 anos; (4%) não 
quiseram revelar suas idades.

Quanto ao gênero, identificou-se uma predominância 
de homens no grupo estudado, isso pelo fato das 
entrevistas serem realizadas com os responsáveis 
diretos pela atividade na família, nesse sentido, 73% do 
grupo é constituído por homens e 27% de mulheres. 
Tal achado justifica o que Nobre [7] fala como o 
trabalho ainda em muitos casos invisível das mulheres 
na agricultura familiar. Durante as entrevistas 
percebeu-se que no desenvolvimento da caprinocultura 
há uma maior participação das mulheres. De acordo 
com as observações de campo, acredita-se que se as 
entrevistas fossem direcionadas às pessoas envolvidas e 
não às pessoas responsáveis, poder-se-ia identificar que 
a participação das mulheres na atividade seria 
predominante.

O nível de escolaridade dos agricultores e 
agricultoras é um fator importante a ser considerado na 
realidade da agricultura familiar, pode vir a enriquecer 
o conhecimento popular ou tradicional acumulado ao 
longo das gerações. Acredita-se que esse é um fator 
que apresenta forte relação no processo de 
desenvolvimento da atividade. O resultado mostrou 
que, apesar de ainda existir uma grande quantidade de 
semi-analfabetos, que por coincidência, é igual ao 
número de pessoas que apresentaram o segundo grau 
concluído, a maior parte dos entrevistados declarou 
possuir o primeiro grau incompleto. Essa necessidade 
da melhoria do nível educacional dos agricultores é 
justificado por Carneiro [8] quando afirma que “[...] em 
decorrência das necessidades da própria modernização 
da agricultura, que passa a exigir familiaridade com 
cálculos eficientes no que se refere à comercialização 
do produto, ao crédito, juros e investimentos”. A área 
de terra disponível é fator limitante para o 
desenvolvimento das atividades, percebe-se que o 

tamanho da área desses agricultores é variável, no entanto 
existe uma grande quantidade de agricultores com uma área 
reduzida para a diversificação de atividades e para a 
ampliação da caprinocultura leiteira.

Dentro desse cenário, 73% dos agricultores 
entrevistados, declararam ser proprietário dos 
estabelecimentos seguindo, com 23%, os agricultores que 
exploram a propriedade em regime de consorcio familiar, 
ou seja, é utilizada uma propriedade de um parente 
próximo, na maioria dos casos, na propriedade do pai ou da 
mãe, apenas 4% dos agricultores utilizam terras em regime 
de arrendamento.

A diversificação e integração das atividades dentro da 
propriedade, também é uma das principais características 
da agricultura familiar. Apesar do trabalho ter sido 
direcionado aos agricultores que têm como uma de suas 
atividades a caprinocultura leiteira, observou-se que há 
grande diversidade de atividades, envolvendo atividades 
agrícolas e não agrícolas o que garante a sustentabilidade e 
a sobrevivência das famílias. 

Discussão

A presença de agricultores de várias gerações possibilita 
a constante renovação do grupo. Nesse mesmo sentido, a 
presença de agricultores e agricultoras de gerações 
diferentes, pode promover a melhoria no manejo dos 
animais e a sustentabilidade do grupo a partir do
intercâmbio de experiências entre jovens e adultos e vice e 
versa.

Percebe-se que as questões de gênero são desafios que 
precisam ser discutido e encaminhado pelo grupo. Apesar 
das mulheres não serem as principais responsáveis pela 
atividade, são elas que na maioria das vezes, desenvolvem 
além das atividades domésticas, as atividades relacionadas 
ao manejo da caprinocultura na família.

O nível de escolaridade do grupo reflete os avanços da 
educação formal na região, no entanto, 53% dos 
agricultores e agricultoras não concluíram o ensino 
fundamental e nem apresentaram perspectivas de 
conclusão.

A diversidade produtiva é uma característica da 
agricultura familiar, é o que garante, apesar das 
dificuldades, a sobrevivência dessas famílias na agricultura. 
No entanto o tamanho reduzido da maioria das 
propriedades limita as possibilidades de crescimento e de 
geração de excedentes, sem falar nos desafios enfrentados 
por aquelas famílias que trabalham em terras cedidas por 
familiares, que inibem os investimentos em estrutura física.

Concluímos que um dos desafios para sustentabilidade 
do grupo, dizem respeito ao envolvimento das mulheres e 
jovens nos processos de gestão e execução das atividades 
tanto no espaço familiar como coletivo. O principal 
desafio, no entanto, está relacionado ao tamanho reduzido e 
ao sistema de posse da propriedade para maioria dos 
agricultores, fator que inibe maiores investimentos por 
parte dos mesmos.
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