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RESUMO: 
 
A agricultura familiar é o cultivo de terra realizado por pequenos proprietários rurais, que 
pautam a produção no emprego da mão de obra proveniente do núcleo familiar. O desafio 
atual da agricultura familiar é a busca por uma agricultura sustentável, que vise maior 
produtividade aliada ao maior grau de preservação da natureza. Assim o problema da 
pesquisa questiona: Quais são os obstáculos que a agricultura familiar enfrenta para ser 
sustentável? Como respostas as hipóteses afirmam que: (1) Os obstáculos decorrem da  
escassez dos recursos disponíveis, somados a pouca mão-de-obra causada pelo êxodo 
rural; (2) O baixo nível de escolaridade da grande maioria dos agricultores, que entrava 
novos conhecimentos, ao acesso as tecnologias e ao incentivo governamental. Deste modo 
o objetivo do estudo consiste em analisar as práticas sustentáveis no contexto da agricultura 
familiar. Especificamente: (1) Levantar quais os principais recursos disponíveis e que estão 
associados a práticas sustentáveis; (2) Analisar o êxodo rural a escassez de mão de obra, 
aliada as oportunidades do meio urbano; (3) Verificar o nível de escolaridade e o acesso as 
politicas públicas pelo agricultor familiar. O estudo apresenta características exploratórias e 
está pautado na pesquisa bibliográfica. Os resultados apontam que as práticas sustentáveis 
resultam da conservação dos recursos naturais, destacando a real necessidade da 
informação, principalmente quanto à politicas públicas e programas que auxiliam e orientam 
para um melhor desempenho das atividades agrícolas. Um obstáculo identificado é a 
condição fundiária com distribuição desigual de terras no Brasil. 

 
Palavras-chaves: Agricultura Familiar, sustentabilidade, diversificação, oportunidades. 
 
 
ABSTRACT: 
  
Family farming is the cultivation of land held by small landowners, that underpins the 
production in employment of labor from the nuclear family. The current challenge of family 
agriculture is the search for sustainable agriculture, aiming at greater productivity coupled 
with higher degree of preservation of nature. So the problem of the research questions: what 
are the obstacles to family agriculture faces to be sustainable? As answers the hypotheses 
claim that: (1) the obstacles arising from the scarcity of available resources, the lack of 
manpower caused by rural exodus; (2) the low level of education of the vast majority of 
farmers, which entered new knowledge, technologies and access to the Government 
incentive. Thus the objective of this study is to review the sustainable practices in the context 
of family agriculture. Specifically: (1) Raise what are the main resources available and that 
are associated with sustainable practices; (2) Analyze the rural exodus to labor shortage, 
coupled with the opportunities of the urban environment; (3) Check the education level and 
access public policies for the family farmer. The exploratory features study and is based on 
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the bibliographical research. The results indicate that sustainable practices result from 
conservation of natural resources, highlighting the real need of the information, especially 
with regard to public policies and programs that assist and guide to a better performance of 
agricultural activities. An obstacle identified is the land condition with unequal distribution of 
land in Brazil. 
  
Key words: Family agriculture, sustainability, diversification, opportunities. 
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INTRODUÇÃO 
 

Na atualidade a dinâmica existente no contexto da agricultura familiar envolve 
a real necessidade da adoção de práticas sustentáveis, no sentido de pensar em um futuro 
com maior qualidade de vida e preservação dos recursos. A noção de sustentabilidade 
implica, portanto, uma inter-relação necessária de justiça social, qualidade de vida, equilíbrio 
ambiental e a ruptura com o atual padrão de desenvolvimento (JACOBI, 1997). 

A sustentabilidade inserida no contexto da agricultura familiar demanda 
inicialmente o entendimento do próprio conceito de agricultura familiar, a qual se caracteriza 
pela mão de obra essencialmente proveniente do núcleo familiar, bem como a família 
trabalhando para a sua subsistência. O estabelecimento não deve possui área maior que 
quatro módulos fiscais, uma característica marcante destes estabelecimentos é a 
diversificação produtiva, como forma de buscar maior rentabilidade das atividades. 

Conforme Moreira (1996), a agricultura familiar e a busca para a 
sustentabilidade ambiental, estão associados à noção de manutenção da família, á cultura 
camponesa, e como agricultura de subsistência. Atualmente a ecologia adiciona mais um 
elemento a essa concepção, que implica em gerar suficiente para se manter e usar os 
recursos naturais de forma sustentável (MOREIRA, 1996). 

Para que haja o desenvolvimento ambiental sustentável na agricultura, 
segundo Andrioli (2008), deve-se observar os conhecimentos empíricos dos agricultores 
conforme a região em que eles vivem, para assim desenvolver métodos que possam reduzir 
a aplicação de insumos externos, a fim de , atingir uma manutenção sustentável, que 
valorize a preservação dos recursos naturais (ANDRIOLI, 2008). 

Para atingir a sustentabilidade o agricultor familiar enfrenta alguns obstáculos. 
Deste modo o problema da pesquisa questiona: Quais são os obstáculos que a agricultura 
familiar enfrenta para ser sustentável? Como resposta as hipóteses afirmam que: (1) Os 
obstáculos decorrem da escassez dos recursos disponíveis, somados a pouca mão-de-obra 
causada pelo êxodo rural; (2) O baixo nível de escolaridade da grande maioria dos 
agricultores, que entrava novos conhecimentos, ao acesso as tecnologias e ao incentivo 
governamental.  

Deste modo o objetivo do estudo consiste em analisar as práticas 
sustentáveis no contexto da agricultura familiar. Especificamente: (1) Levantar quais os 
principais recursos disponíveis e que estão associados a práticas sustentáveis; (2) Analisar 
o êxodo rural a escassez de mão de obra, aliada as oportunidades do meio urbano; (3) 
Verificar o nível de escolaridade e o acesso as políticas públicas pelo agricultor familiar. 

É necessário ter em mente que a educação ambiental voltada para a 
sustentabilidade, deve estar sempre presente na vida das pessoas, em relação á 
sobrevivência do planeta, uma vez que este processo é demorado e a longo prazo. Este 
estudo contribuirá de forma pratica, para que haja com clareza um entendimento do tema 
abordado, em relação aos agricultores familiares, e a real necessidade de adquirir as 
praticas sustentáveis em seus estabelecimentos rurais. 

 
 

1 A AGRICULTURA FAMILIAR E AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS  
 
1.1 A discussão do conceito de agricultura familiar  
 

A agricultura familiar associa à família as práticas produtivas, uma vez que a 
mão de obra empregada na produção é desempenhada pelos próprios membros do 
estabelecimento, de modo que organizam sua produção visando à sobrevivência da família 
ao longo do tempo. O sistema de produção familiar tem se organizado ao longo do tempo, 
buscando o equilíbrio entre atividades agrícolas, a criação de animais e as atividades não 
agrícolas (WANDERLEY, 1997).  



4 

 

Wanderley (1997, pg. 10) confirma que “a agricultura familiar é um conceito 
genérico, que incorpora uma diversidade de situações específicas e particulares”. É 
necessário que haja diversidade na agricultura familiar, pois cada agricultor tende a explorar 
seus estabelecimentos rurais de forma que a torne eficaz para satisfazer suas 
necessidades. 

A agricultura familiar quando comparada ao campesinato de outros países, 
sofreu certo bloqueio, sendo tratada como secundária na sociedade brasileira, enfrentando 
dificuldades em se desenvolver (WANDERLEY, 1995). 

Conforme a definição de Candido (1964), o modo camponês, seria portador 
de uma cultura rustica, tratados como se eles estivessem em um degrau inferior (CANDIDO, 
1964). 

A sociedade caipira tradicional elaborou técnicas que permitiram estabilizar 
as relações do grupo com o meio (embora em nível que reputaríamos hoje 
precário), mediante o conhecimento satisfatório dos recursos naturais, a sua 
exploração sistemática e o estabelecimento de uma certa dieta compatível 
com o mínimo vital - tudo relacionado a uma vida social de tipo fechado, 
com base na economia de subsistência. (CÂNDIDO, 1964, p. 19). 

No contexto brasileiro, a discussão sobre o papel da agricultura familiar no 
desenvolvimento do país é relativamente recente, mas intensa, e foi impulsionada pelo 
debate sobre o desenvolvimento sustentável, geração de emprego e renda, segurança 
alimentar e desenvolvimento local. Resultante destes debates e, sobretudo da mobilização 
politica dos grupos sociais rurais, sendo eles: sindicatos, federações, ONGs e outros, e a 
criação de diversas politicas ligadas ao setor, a exemplo do PRONAF. (LAMARCHE, 1997). 

A Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a 
formulação da Politica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimento Familiares 
Rurais, considera a respeito do que é o agricultor familiar de modo que: 

agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 
atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes 
requisitos: não tenha a qualquer título, área maior do que quatro módulos 
fiscais; utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; tenha 
renda familiar predominantemente de atividades econômicas vinculadas ao 
próprio estabelecimento ou empreendimento; dirija seu estabelecimento ou 
empreendimento com sua família. 

Segundo Ploeg (2003), os agricultores desenvolvem de forma cotidiana, estratégias 
para resistirem aos resultados da mercantilização, conforme as suas condições sócio econômicas. A 
mercantilização, é o resultado do processo de negociação e certa disputa entre os envolvidos, sejam 
interno ou externos. Desta forma os agricultores, tendem a se mobilizarem e criar um espaço de 
manobra, onde utilizam recursos fora dos mercados, criando estratégias para ampliar sua 
autonomia.( PLOEG, 2003). 

Embora a agricultura familiar tenha se destacado, Ghizelini (2007) ressalta 
que o agricultor vem-se distanciando da sua relação com a natureza, suas tradições e seus 
costumes: 

O agricultor familiar, após a Revolução Verde, teve sua cultura, suas 
tradições, seu Modo de vida, significativamente desconstruídos pela 
racionalidade técnico-científica, assumindo uma identidade “modernizadora, 
desenvolvida e eficaz”, enquanto o saber prático construído historicamente 
passa a ser rotulado como atrasado e subdesenvolvido. Toda a dinâmica 
imposta por esse modelo alterou as bases tecnológicas de produção. Mas 
não só. Modificou, também, progressivamente, as bases organizativas das 
comunidades, grupos e movimentos sociais do campo, além da cultura, da 
relação homem-natureza, imobilizando o indivíduo numa rede de relações 
dominadas pela razão e pelo capital. A consequência desse processo é 
uma crise sociocultural que descaracteriza seus símbolos e signos, sua 
relação com a natureza e a relação com o outro, fragmentando a dinâmica 
social e cultural presente nas comunidades (GHIZELINI, (2007, p. 64). 
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Para Abramovay (1992), ao tratar da agricultura familiar, há certa distinção 
em seu conceito, ao ser comparada com a cultura camponesa. Essa distinção estaria nos 
diferentes ambientes, sejam sociais, econômicos e culturais de cada uma. “A própria 
racionalidade de organização familiar não depende... da família em si mesma, mas, ao 
contrário, da capacidade que esta tem de se adaptar e montar um comportamento 
adequado ao meio social e econômico em que se desenvolve” (ABRAMOVAY, 1992, p. 23). 

Através do estudo realizado pelo convênio de cooperação técnica entre a 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), define o conceito de agricultura 
familiar: 

[...] a partir de três características centrais: a) a gestão da unidade produtiva 
e os investimentos nela realizados são feitos por indivíduos que mantém 
entre si laços de sangue ou casamento; b) a maior parte do trabalho é 
igualmente fornecida pelos membros da família; c) a propriedade dos meios 
de produção (embora nem sempre da terra) pertence à família e é em seu 
interior que se realiza sua transmissão em caso de falecimento ou 
aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva (INCRA/FAO, 1996, 
p. 4).  
 

 
1.2 As práticas sustentáveis 
 

Na visão da Organização das Nações Unidas (ONU), a sustentabilidade 
envolve os seguintes aspectos: conservação do solo, da água e dos recursos genéticos 
animais e vegetais, além de não degradar o ambiente, ser tecnicamente apropriado, 
economicamente viável e socialmente aceito (GIORDANO, 2005). 

Segundo Altieri (2004), o problema da sustentabilidade não é um desafio 
tecnológico, é necessário fazer um levantamento sobre as razões da não utilização da 
sustentabilidade na agricultura. As práticas denominadas sustentáveis, não podem ser posta 
em prática sem antes ocorrer mudanças nos determinantes socioeconômicos que 
determinam o que é produzido, como é produzido e para quem é produzido. Estas novas 
estratégias devem ter dimensões tecnológicas, sociais e econômicas. A aplicação destas 
estratégias pode fazer frente aos fatores que determinam a crise ambiental na agricultura e 
sua pobreza (ALTIERE, 2004).  

um agricultor com dupla orientação, que considera a razão técnico-
econômica e ao mesmo tempo a questão ambiental, envolvendo outros 
elementos de ordem cultural ou subjetiva, isto é, um agricultor que tende a 
construir um projeto de vida segundo uma razão socioambiental ou eco-
social”. Nesse sentido, as mudanças não tenderiam a reorganizar a 
agricultura segundo um novo paradigma de mudanças, mas seriam; “uma 
forma de organização da produção que ao incluir elementos de um outro 
padrão técnico de produção forma um outro personagem na agricultura: o 
agricultor alternativo-sustentável (BRANDENBURG, 1999, p. 264).  

Da mesma forma, que tudo que é novo passa por questionamentos, o 
conceito de desenvolvimento sustentável não é diferente, Moreira (1999), formula uma 
dessas criticas, quando afirma que o desenvolvimento sustentável “traz implícita a ideia de 
que a solução por meio da técnica é possível” (MOREIRA, 1999, P. 177). 

Moreira (2007) reconhece que o tema sustentabilidade é bastante complexo, 
e ressalta que as questões ambientalistas apresentam duas grandes vertentes, quanto a 
teoria e sua interpretação. Uma trata a sustentabilidade como questão ambiental presente 
nos países capitalistas, com a sociedade mais rica, e a outra, que busca observar a 
sustentabilidade na dimensão sócia ambiental, que busca uma igualdade na sociedade, 
estando mais presente nos países mais pobres da sociedade capitalista. Neste caso pode-
se entender que as praticas sustentáveis, sejam diferentes a depender do espaço 
econômico e politico de seus participantes (MOREIRA, 2007). 
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A noção de sustentabilidade incorpora uma clara dimensão social e implica 
atender também as necessidades dos mais pobres de hoje, outra dimensão 
ambiental abrangente, uma vez que busca garantir que a satisfação das 
necessidades de hoje não podem comprometer o meio ambiente e criar 
dificuldades para as gerações futuras. Nesse sentido, a ideia de 
desenvolvimento sustentável carrega um forte conteúdo ambiental e um 
apelo claro à preservação e à recuperação dos ecossistemas e dos 
recursos naturais (BUAINAIN, 2006, p. 47). 

Vários são os objetivos a serem alcançados pelo desenvolvimento 
sustentável quanto a práticas agrícolas, destacando-se:  

a manutenção por longo prazo dos recursos naturais e da produtividade 
agrícola; o mínimo de impactos adversos ao ambiente; retornos adequados 
aos produtores; otimização da produção com mínimo de insumos externos; 
satisfação das necessidades humanas de alimentos e renda; atendimento 
das necessidades sociais das famílias e das comunidades rurais (VEIGA, 
1994, p. 7). 

No sentido de que os produtores agrícolas tenham uma preocupação com o 
ambiente em que vivem, Carmo (1998), afirma que, quem tem pouca terra, e utiliza a 
diversificação na produção de alimentos tem maior condições de desenvolver a 
sustentabilidade na agricultura, pois, pode e tem condições de operar em menor escala, 
com a diversificação e integração das atividades agrícolas e pecuárias, além de trabalhar e 
administrar o próprio estabelecimento (CARMO, 1998).            

Conforme Reigota (1998), faz-se necessária a educação ambiental voltada 
para a conscientização, mudanças de abetos, desenvolvendo as competências, vindas de 
propostas pedagógicas, avaliando e contando com a participação dos educandos 
(REIGOTA, 1998).                  

Para ser sustentável a agricultura deveria: 
ter efeitos negativos mínimos no ambiente e não liberaria substâncias 
tóxicas ou nocivas na atmosfera, água superficial ou subterrânea; 
preservaria e recomporia a fertilidade, preveniria a erosão e manteria a 
saúde ecológica do solo; usaria água de maneira que permitisse a recarga 
dos depósitos aquíferos e satisfizesse as necessidades hídricas do 
ambiente e das pessoas; dependeria, principalmente, de recursos de dentro 
do agro ecossistemas, incluindo comunidades próximas, ao substituir 
insumos externos por ciclagem de nutrientes, melhor conservação e uma 
base ampliada de conhecimento ecológico; trabalharia para valorizar e 
conservar a diversidade biológica, tanto em paisagens silvestres quanto em 
paisagens domesticadas; garantiria igualdade de acesso a práticas, 
conhecimento e tecnologias agrícolas adequados e possibilitaria o controle 
local dos recursos agrícolas (GLIESSMAN, 2000, pgs.53 e 54). 

Para sua realização a agricultura sustentável requer:  
uma combinação de cultivos mais diversificada, não de monoculturas, mas 
de lavouras com pecuária e pastagens, com plantação de feno e gramíneas 
com leguminosas combinadas, como o cultivo de aveia e cevada; uma 
redução, em todos os países, principalmente os países industrializados, dos 
subsídios das políticas públicas, hoje dirigidos a cultivos que têm impactos 
adversos ao meio ambiente, em benefício de cultivos que têm impacto 
benigno no meio ambiente; um redirecionamento dos incentivos ao uso de 
insumos predatórios, pois se há externalidades ou efeitos colaterais no seu 
uso, estas devem ser corrigidas com tributação (LOPES, 1994, p. 98).  
 
 

Savitz e Weber (2007, p. 3) dizem que “sustentabilidade é gestão do negócio 
de maneira a promover o crescimento e gerar lucro, reconhecendo e facilitando a realização 
das aspirações econômicas e não econômicas das pessoas de quem a empresa depende, 
dentro e fora da organização” (SAVITZ E WEBER, 2007, P.3).  
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1.3 Obstáculos á sustentabilidade no contexto da ag ricultura familiar.  
 

Conforme Guanziroli et al (2003), os agricultores familiares enfrentam 
problemas quanto a disponibilidade de capital de giro e recursos para investimentos, sendo 
que, a grande maioria dos agricultores utilizam estes recursos financeiros para a obtenção 
rentável e sustentável em seus estabelecimentos. A escassez destes recursos seja por falta 
de credito ou por não se adequarem as condições exigidas, impõe restrições ao 
desenvolvimento de suas atividades (GUANZIROLI et al., 2003).   

Na visão de Mattos et al (2010), as mudanças na forma do uso da terra das 
famílias rurais passam por variáveis internas e externas. A primeira trata-se de fatores sócio 
culturais, capacidade de trabalho, nível de escolaridade, trajetória de vida, fatores 
ambientais e localização. Enquanto a outra, que desencadeia de instituições publicas, que 
usam técnicas agrícolas, de classe comunitária e que utilizam o credito rural, são 
consideradas variáveis externas (MATTOS et al, 2010).    

Em 2006, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) realizou o 
censo agropecuário brasileiro, em que identificou a força e a importância da agricultura 
familiar para a produção de alimentos no país. Os dados do censo do IBGE apontaram que 
cerca de 84% dos estabelecimentos agropecuários apresentam características familiares, 
totalizando 4,36 milhões de locais. No entanto a área ocupada pela agricultura familiar 
corresponde a 24,3% da área total dos estabelecimentos rurais. No comparativo do tamanho 
dos estabelecimentos familiares com as propriedades empresariais, a média de hectares é 
de respectivamente 18,37 contra 309,18 hectares. Isso revela uma condição fundiária e uma 
distribuição desigual de terras no Brasil (IBGE, 2006). 

A característica de ser um grande país confere maior relevância a dimensão 
espacial ou a territorialidade da inserção mercantil da agricultura de base familiar. O 
destaque a dimensão espacial deve-se a preocupação com a amplitude das relações 
mercantis que os pequenos produtores são capazes de estabelecer e também porque ela 
permite valorizar a relação entre a produção e o consumo dos alimentos (MALUF, 2002). 

Conforme Veiga (1996) ao citar as práticas sustentáveis no Brasil, é fácil de 
encontrar pesquisas que apontem a América Latina como atrasada nesse processo. Embora 
a agricultura familiar seja citada como exemplo por possuir vantagens nesse aspecto, visto 
que possui características a diversificação. Esses estabelecimentos rurais necessitam de 
formas de renda diversas para que aproveitem da melhor maneira suas áreas produtivas e 
com menores custos, para que consigam sustentar-se dessas práticas (VEIGA, 1996).   

De acordo com Barros et al. (2002), apesar de as estimativas existentes 
indicarem que a taxa de retorno da educação no Brasil é bastante atraente, a combinação 
de um sistema educacional público precário com graves imperfeições no mercado de crédito 
tem feito com que o nível de investimento em capital humano esteja sistematicamente 
abaixo dos padrões internacionais. Do total de 18 países latino-americanos analisados por 
Barros, Henriques e Mendonça (2002), a escolaridade média dos brasileiros é a segunda 
menor. Esse indicador do nível de educação é ainda menor entre as pessoas ocupadas na 
agricultura, a escolaridade média dos agricultores, em 2002, era de 3 anos, enquanto que a 
média das pessoas ocupadas na indústria era de 6,9 anos, nos serviços, 8,3 anos, e na 
economia brasileira em geral, 7,2 anos de estudo (BARROS et al, 2002). 

Hoffmann (2004) contextualiza que devido ao baixo nível de escolaridade da 
maioria dos agricultores familiares, tem causado limitações, tanto na produtividade de 
trabalho, quanto no crescimento da renda, resultando na pobreza rural. A diferença da 
escolaridade entre os ocupantes deste setor para os demais é resultado da falta de 
oportunidade educacional por parte dos agricultores (HOFFMANN, 2004).   

Buainain, et al (2003) fala sobre o estudo realizado ao longo do período 1994-
98 do Convênio FAO/INCRA: 

Os estudos confirmam que, em todas as regiões, a agricultura familiar 
explora de forma intensiva os recursos escassos disponíveis e que é 
possível gerar níveis de renda agropecuária superior ao nível de reprodução 
da família. Naturalmente que nem sempre este potencial se realiza, seja em 
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razão das severas restrições de recursos enfrentados pelos agricultores 
familiares particularmente na Região Nordeste, seja por causa das 
condições macroeconômicas negativas e da ausência/deficiências das 
políticas públicas que deveriam, pelo menos, contrabalançar os efeitos 
negativos das políticas e da conjuntura macroeconômica. (BUAINAIN, et al 
2003, p. 327). 

Ainda em sua pesquisa Buainain et alt (2003, p.327), afirma que “em 
praticamente todos os sistemas e regiões, os agricultores enfrentam problemas associados 
á disponibilidade de capital de giro e recursos para investimentos” (BUAINAIN et al, 2003, p. 
327). Segundo ele a maioria dos agricultores familiares, usam sistemas modernos de 
produção, contam com implementos agrícolas e insumos adquiridos no mercado, e esses 
necessitam de recursos de terceiros para que possam trabalhar.    

Buainain, et alt (2003) ainda sobre sua pesquisa sobre agricultura familiar 
nota que: 

(...)tanto o tamanho das famílias rurais como da mão-de-obra familiar tende 
a diminuir. Nas áreas mais desenvolvidas, o esvaziamento é associado ás 
novas e melhores oportunidades oferecidas aos filhos dos agricultores nos 
centros urbanos, ou á falta de desenvolvimento local, em particular no meio 
rural. Na camada de produtores familiares mais prósperos, é comum que os 
filhos sejam enviados ás cidades para estudar, contribuindo para reduzir a 
disponibilidade de mão-de-obra. Nas áreas mais pobres e menos 
dinâmicas, a redução da mão-de-obra está associada aos tradicionais 
fatores de expulsão. (BUAINAIN, et al 2003, p.328) 

Para que o planejamento do uso do espaço ou local seja efetivo é 
imprescindível que os métodos e estratégias incluam e integrem ao desenvolvimento as 
variáveis ambientais, sociais, econômicas e de políticas públicas. Nesse sentido, o 
desenvolvimento local requer um planejamento territorial e não estritamente setorial dos 
processos econômicos e sociais de desenvolvimento, pois o local cada vez mais aparece 
como a instância mais apropriada para avaliar a competitividade, as mudanças com o tempo 
e o delineamento de políticas (Saraceno, 1998). Entre os princípios a serem observados 
estão a participação da comunidade local no encaminhamento das decisões, a introdução 
de mecanismos públicos que possibilitem a igualdade de acesso aos benefícios gerados e o 
compromisso com a conservação dos recursos naturais e recreativos e da qualidade 
ambiental. 

Idealmente, as informações ecológicas e sociais devem formar a base para 
as estratégias de planejamento e manejo do espaço e dos recursos naturais. Muitos 
métodos têm sido desenvolvidos que buscam incorporar as diferentes variáveis na prática 
de planejamento e manejo ambientais, mas todos eles apresentam limitações. Alguns 
exemplos são: critério do ecossistema; modelo de Savory para o manejo holístico dos 
recursos (Savory, 1988); critério de análise do agro ecossistema; e planejamento integrado 
de bacias hidrográficas (Armitage, 1995). 

Dorea (2011) ressalta que mudanças de sistemas de produção exigem 
esforço de recursos financeiros, técnicos e administrativos, além de um bom planejamento. 
Afirma ainda que:  

Mesmo com todos os benefícios da agroecologia para a agricultura e sua 
sustentabilidade socioambiental, sua implantação pode gerar necessidade 
de recursos, o que provavelmente não dependerá apenas de uma tomada 
de decisão do agricultor, mas também de uma política adequada para este 
fim (DOREA 2011, p.20). 

 
 
1.4 Programas que auxiliam a agricultura familiar a  alcançar a sustentabilidade  

 
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) é a 

primeira política pública diferenciada em favor dos agricultores familiares brasileiros.  
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“O Pronaf é uma conquista dos movimentos sociais e sindicais de 
trabalhadores rurais nas últimas décadas. Suas lutas podem ser 
simbolizadas pelos Gritos da Terra Brasil, liderados pela Contag e, no caso 
da Região Sul, pelas ações e pressões da Frente Sul da Agricultura 
Familiar. No âmbito do governo federal, o Pronaf é um campo de disputa 
entre duas forças ou posições. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
respaldado por setores do BNDES e do IPEA, pretende dar ao Pronaf a 
importância e amplitude de uma efetiva política de desenvolvimento rural. 
Mas os ministérios da Fazenda e da Agricultura veem o Pronaf apenas 
como uma política social compensatória, isto é, como mero paliativo para 
minorar os efeitos da "inevitável" marginalização e exclusão dos pequenos 
agricultores sem condições reais de integração e competição nos mercados 
globalizados.” (DENARDI, 2000, P. 60). 

No contexto de solucionar os problemas referente a escassez de recursos na 
agricultura familiar, conforme Guanziroli (2003), surgiu no ano de 1995, o PRONAF 
(Programa de fortalecimento da Agricultura Familiar). Embora a maioria dos programas 
referente ao Pronaf, tenha adotado uma politica de baixa remuneração, com a justificativa 
de que os produtores familiares descapitalizados e com baixa produtividade, não teriam 
condições de tomar recursos a taxas de mercado para os investimentos. O programa ao se 
estender teve um aumento no montante financiado, desenvolveu outros programas 
específicos e assumiu a assistência técnica (GUANZIROLI, 2003).   

Neste sentido, no próprio documento do Plano Safra 2004/2005 se afirma que 
as ações do Pronaf buscam satisfazer a necessidade da criação e/ou fortalecimento de 
mecanismos que permitam à agricultura, em especial à agricultura familiar, maior 
capacidade de compatibilizar a produção para o seu próprio consumo e para o mercado, 
especialmente de alimentos que compõem a cesta básica (Pronaf, 2004, p. 4). O programa 
também opera, desde a safra 2003/2004, com a modalidade de financiamento do Pronaf 
Alimentos, que visa estimular a produção de cinco alimentos básicos da mesa dos 
brasileiros, que são o arroz, feijão, mandioca, milho e trigo.  

 
 
1.5 As Cooperativas de Credito que contribuem para o desenvolvimento sustentável 
 

De acordo com o Banco Central do Brasil (Bacen): 
“Cooperativa de crédito é uma instituição financeira formada pela 
associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente 
aos seus associados. Os cooperados são ao mesmo tempo donos e 
usuários da cooperativa, participando de sua gestão e usufruindo de seus 
produtos e serviços. Nas cooperativas de crédito, os associados encontram 
os principais serviços disponíveis nos bancos, como conta corrente, 
aplicações financeiras, cartão de crédito, empréstimos e financiamentos. Os 
associados têm poder igual de voto independentemente da sua cota de 
participação no capital social da cooperativa. O cooperativismo não visa 
lucros, os direitos e deveres de todos são iguais e a adesão é livre e 
voluntária.”  

 
 
2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O procedimento metodológico caracteriza-se como um processo, em que 
aplica diferentes métodos, técnicas e materiais como instrumentos e equipamentos para 
coleta de dados. Segundo Gil (1999, p.26) “método é o caminho para se chegar a 
determinado fim e metodologia científica é o conjunto de procedimentos intelectuais e 
técnicos adotados para se atingir o conhecimento” (GIL, 1999, p. 26). 

Na metodologia trabalhada foi utilizada a pesquisa bibliográfica, para a 
produção do conhecimento. Podendo afirmar que: 
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”a pesquisa tem um caráter pragmático, é um processo formal e sistemático 
de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da 
pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 
procedimentos científicos. Ou seja, pesquisa é um conjunto de ações, 
propostas para encontrar a solução para um problema, que têm por base 
procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se 
tem um problema e não se têm informações para solucioná-lo.” (GIL, 1999, 
P. 42). 

A metodologia utilizada para a conclusão da pesquisa foi exploratória e 
qualitativa, de certa forma, os métodos qualitativos se assemelham a procedimentos de 
interpretação dos fenômenos que empregamos no nosso dia-a-dia, que têm a mesma 
natureza dos dados que o pesquisador qualitativo emprega em sua pesquisa. 

A pesquisa exploratória utiliza métodos bastante amplos e versáteis. Os 
métodos empregados compreendem: levantamentos em fontes secundárias (bibliográficas, 
documentais, etc.), levantamentos de experiência, estudos de casos selecionados e 
observação informal (a olho nu ou mecânico).  

Segundo Boone e Kurtz (1998), ela simplesmente é utilizada para descobrir a 
causa de um problema (BOONE e KURTTZ, 1998). 

A expressão “pesquisa qualitativa" assume diferentes significados no campo 
das ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 
visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. 
Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de 
reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação 
(MAANEN, 1979, p.520). 

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para 
descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, 
conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as 
mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que vai além de 
uma leitura comum. 

Segundo Olabuenaga e Ispizua (1989), a análise de conteúdo é uma técnica 
para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos, que analisados 
adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento de aspectos e fenômenos da vida 
social de outro modo inacessíveis (OLABUENAGA e ISPIZUA, 1989, p. 185). 

 
  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
A importância em adquirir praticas sustentáveis na agricultura familiar é 

notória, essa preocupação vem ao longo dos tempos, e requer mudanças. Como pode-se 
observar  com Barbieri e Cajazeira (2009), existem várias dimensões da sustentabilidade: 
social, econômica, ecológica, espacial, cultural, política e institucional. Entretanto, o autor 
complementa que no âmbito das organizações consideram-se três dimensões, que são 
específicas da atuação organizacional. São elas: a econômica, a social e a ambiental. 
Dessa forma, uma organização sustentável “busca alcançar seus objetivos atendendo 
simultaneamente os seguintes critérios: equidade social, prudência ecológica e eficiência 
econômica” (BARBIERI e CAJAZEIRA, 2009, p. 69-70). 

Através das considerações expostas, é possível afirmar que o agricultor 
familiar encontra grandes dificuldades para atingir a sustentabilidade, pois promover a 
conservação do solo, obter efeitos negativos mínimos ao meio ambiente, e demais práticas 
sustentáveis, requer maior conhecimento e oportunidades.  De acordo com Giordano (2005, 
p. 256), “as atividades agrícolas são reconhecidamente causadoras de problemas ao meio 
ambiente”. Por está razão é necessário iniciativas que busquem a produção agrícola de 
forma sustentável, para que diminuam os problemas enfrentados pelos produtores, 
principalmente quanto à venda dos produtos no mercado. 
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Pode-se afirmar que os agricultores familiares são a memoria, comparados 
aos agricultores empresariais, conforme os estudos de Buainain (2003) confirmam que a 
agricultura familiar explora de forma intensiva os recursos escassos disponíveis, muitos 
enfrentam problemas associados á disponibilidade de capital de giro e recursos para 
investimentos, a maioria dos agricultores fazem parte do sistema moderno, que utiliza 
insumos e implementos adquiridos no mercado, sendo assim, necessitam de investimentos 
de terceiros para a produção e para sua maior segurança, embora, nem sempre essa 
necessidade é suprida, seja por falta de recursos disponíveis, ou por falta de informação dos 
meios á obter.  

Buainain (2003) ressalta ainda que o tamanho das famílias e sua mão-de-
obra tende a diminuir, causado pelo esvaziamento da população no campo, atraídos pelas 
oportunidades dos grandes centros, e pela necessidade de estudar, expulsos pela falta de 
desenvolvimento local. As estimativas revelam que o baixo nível de escolaridade é um 
grande obstáculo para o aumento da produtividade do trabalho, do crescimento dos salários 
e da renda no campo, contribuindo para a permanência dos graves e persistentes 
problemas da pobreza rural, sendo que em grande maioria dos agricultores não terminaram 
sequer o ginásio.  

É notória a necessidade de adquirir práticas sustentáveis, garantindo para o 
futuro melhor qualidade de vida, solo fértil, cuidado com o meio ambiente, e demais recursos 
naturais. Dorea (2011) ressalta que mudanças de sistemas de produção exigem esforço de 
recursos financeiros, técnicos e administrativos, além de um bom planejamento.  

Outro ponto importante citado por Veiga (1996), quando se aborda o tema 
sustentabilidade, é a falta de pesquisas, investimentos e incentivos aos agricultores 
familiares para que possam adotar novas praticas nos estabelecimentos rurais. 

Por outro lado, é preciso estar atentos aos meios de obter ajuda, podendo 
citar entre eles os programas governamentais, como o PRONAF, que oferecem 
oportunidades aos agricultores familiares, para investir na melhoria dos estabelecimentos 
rurais, e adquirir implementos agrícolas, com menores taxas de juros. Outra forma de ajuda 
são as Cooperativas de Credito Rural, onde os associados encontram os principais serviços 
disponíveis nos bancos, como conta corrente, aplicações financeiras, cartão de crédito, 
empréstimos e financiamentos, os associados são ao mesmo tempo donos e usuários da 
cooperativa, tendo maiores vantagens. 

 
 
4. CONSIDERAÇOES FINAIS  

 
Ao chegar ao fim da pesquisa, que envolve a agricultura familiar e 

sustentabilidade, conclui que a agricultura familiar representa grande potencial para o país, 
é de grande importância para o desenvolvimento, atualmente, precisa estar voltada para o 
futuro, e adquirir práticas sustentáveis, conforme a hipótese apresentada, as principais 
dificuldades e obstáculos que a agricultura familiar enfrenta, é a escassez de recursos, e 
para muitos a falta de conhecimento e informação de como obter esses recursos, que vão 
auxiliar á melhores práticas nos estabelecimentos rurais. 

Outro ponto que torna um empecilho no desenvolvimento das praticas 
sustentáveis, é a falta de escolaridade da maioria dos agricultores familiares, que acaba por 
prejudicar o desenvolvimento do campo, somado ao êxodo rural, que ocasiona a falta de 
mão de obra, com famílias cada vez menores. De acordo com o estudo da pesquisa 
apresentada, conclui-se que a hipótese citada na questão, foi válida. 

Percebe-se a real necessidade de por em prática novas formas de trabalho 
na agricultura, pois, a cada ano que passa fica mais claro a degradação dos recursos 
naturais, é preciso estar atento á orientação da mudança tecnológica e institucional, obtendo 
retornos adequados aos produtores, qualidade e satisfação dos alimentos e renda. 

Embora seja importante observar que o governo federal implantou um dos 
programas que mais auxiliam os agricultores familiares, o Programa Nacional de 
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Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), através dele pode-se obter acesso a 
recursos financeiros para o desenvolvimento da agricultura familiar, como financiamentos 
que facilitam a execução das atividades agropecuárias, ajudam na compra de equipamentos 
modernos e contribui no aumento da renda e melhoria da qualidade de vida no campo. 
Podendo citar também as cooperativas de credito rural, que contribuem com os agricultores 
familiares, e repassam os investimentos e demais serviços oferecidos.  

Ao termino da pesquisa pode-se concluir que os objetivos propostos de 
analisar as práticas sustentáveis no contexto da agricultura familiar, em realizar a 
manutenção por longo prazo dos recursos naturais, causando o mínimo impacto ao 
ambiente, assegurando a obtenção e satisfação continua das necessidades humanas, para 
as gerações presentes e futuras, foram alcançados. Através do estudo realizado pode-se 
perceber que ainda existem dificuldades para adotar a nova cultura sustentável, e ainda 
será preciso incentivos e investimentos, e muito trabalho a longo prazo para que  essas 
praticas aconteçam. 
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