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RESUMO 

 
 

A agricultura familiar é relevante na produção de alimentos no contexto histórico, 
social e econômico, imprescíndivel à sobrevivência da humanidade. Uma postura 
crítica, reflexiva e participativa em relação ao processo educativo, são fundamentais, 
para mudanças de hábitos e valores alimentares, na redução do desperdício, junto a 
um grupo de 13 produtores orgânicos familiares rurais membros da Associação 
Comunitária de Produtores Rurais do Riacho do Recreio (ASCOPRURIR) no 
município de Lagoa Grande/PE. O estudo teve como objetivo proporcionar ao grupo 
de produtores familiares rurais da horta comunitária orgânica, informações sobre o 
aproveitamento e beneficiamento integral do excedente da produção, manipulação e 
preparação dos alimentos evitando desperdícios na alimentação do grupo. O estudo 
consistiu na pesquisa bibliográfica qualitativa tendo a ação e contato direto como 
estratégias metodológicas participativa numa abordagem multidisciplinar, 
interdisciplinar e intercultural permitiu a observância da realidade, comportamentos e 
relações interpessoais realizadas junto aos atores no período de 15 dezembro de 
2017 a 30 de junho de 2018. A culminância dessa ações teve como proposta o 
planejamento e elaboração participativa de uma “Cartilha Informativa sobre: A 
Importância e o Uso de talos, cascas, sementes e folhas na Alimentação Familiar”. 
Almejando colaborar ao final da pesquisa com a redução do desperdício da 
produção e de alimentos pelo grupo de agricultores da horta orgânica comunitária a 
partir do engajamento e comprometimento de todos na busca por soluções práticas 
que garantam a segurança alimentar e nutricional de famílias que se encontram em 
situação de risco e vulnerabilidade alimentar em nossa comunidade, município, 
estado e país.  
 

 

Palavra-chave: Agricultura Familiar. Desperdício. Inclusão Socioeconômica. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ABSTRACT 
 
 

Family farming is relevant in the production of food in the historical, social and 
economic context, which is essential for the survival of humanity. A critical, reflexive 
and participatory attitude towards the educational process are fundamental, for 
changes in habits and dietary values, in the reduction of waste, together with a group 
of 13 organic family farmers who are members of the Community Association of 
Rural Producers of Riacho do Recreio (ASCOPRURIR) in the municipality of Lagoa 
Grande / PE. The objective of the study was to provide the group of rural family 
farmers of the organic community garden with information on the use and integral 
processing of surplus production, handling and preparation of food avoiding waste in 
the group's diet. The study consisted of a qualitative bibliographical research with 
direct action and contact as participatory methodological strategies in a 
multidisciplinary, interdisciplinary and intercultural approach, allowing the observance 
of the reality, behaviors and interpersonal relations carried out with the actors in the 
period from December 15, 2017 to June 30, 2018. The culmination of these actions 
was the planning and participatory elaboration of a "Information Booklet on: The 
Importance and Use of stalks, barks, seeds and leaves in Family Food". Aiming to 
collaborate at the end of the research with the reduction of waste of production and 
food by the group of farmers of the organic community garden from the commitment 
and commitment of all in the search for practical solutions that guarantee the food 
and nutritional security of families that are in situation of risk and food vulnerability in 
our community, municipality, state and country. 
 
 
 

Keyword: Family farming. Waste. Socioeconomic Inclusion 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Agricultura Familiar (AF) segundo historiadores é relevante na produção de 

alimentos no contexto histórico e socioeconômico nos diversos períodos possibilitou 

a sobrevivência da humanidade. Ela possui papel fundamental na produção de 

alimentos, e estes devem ser produzidos por meio do manejo sustentável dos 

agroecossistemas, bem como, o respeito às diversidades culturais e a identificação 

das necessidades local das comunidades e do homem rural.   

Partindo do pressuposto de que, grande parte dos produtores vivendo e 

explorando minifúndios em condições de extrema pobreza em contra partida 

produtores inseridos no agronegócio. No Brasil a diversificação da agricultura de 

base familiar está associada ao um conjunto de fotores, entre os quais os recursos 

naturais, o capital humano, o capital social com características e inserção 

socioeconômica tão distintas sob o mesmo label – agricultores familiares, apenas 

porque têm um traço comum: utilizar majoritariamente mão-de-obra familiar 

(BRASIL, 2006, p. 15). 

O Brasil é privilegiado com solo e clima que permitem o cultivo de diversas 

espécies garante e disponibiliza o ano todo. Em decorrência da diversificação da 

agricultura de base famimilar está associada ao um conjunto de fotores, entre os 

quais os recursos naturais, o capital humano, o capital social com características e 

inserção socioeconômica tão distintas sob o mesmo label – agricultores familiares, 

apenas porque têm um traço comum: utilizar majoritariamente mão-de-obra familiar 

(BRASIL, 2006, p.15). 

Hoje, esse segmento da agricultura vem crescendo de maneira 

impressionante. No entanto, ainda há grande desperdício de alimentos, desde o 

processo produtivo até chegar ao  consumidor final. Essa perda de alimentos ocorre 

tanto no transporte quanto na distribuição do mesmo, tornando-se um elevado 

número de resíduos que poderiam ser aproveitados (MARCHETTO et al., 2008, p. 

4). 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO) o desperdício de alimentos também produz impactos ambientais e 

nos recursos naturais. Cerca de 1,4 bilhão de hectares de solos, equivalentes a 30% 

de toda a área agricultada no mundo, são destinados à produção de alimentos que, 

ao fim, serão perdidos ou descartados. A desnecessária expansão (em função do 
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desperdício em questão) da área cultivada resulta, também, em perdas da 

biodiversidade (PEIXOTO & PINTO, 2016, p. 4). 

Segundo a Organização das Nações Unidas - ONU (2013), até chegar ao 

prato do consumidor, pelo menos 30% da produção anual de alimentos é 

desperdiçada. O mundo desperdiça, anualmente, cerca de 1,3 bilhão de toneladas 

de alimentos. Os efeitos desse desperdício proporcionam prejuízos significativos à 

sociedade, constatados em perdas econômicas, em contexto de redução da oferta e 

consequente aumento dos preços do produto (PEIXOTO & PINTO, 2016, p. 1). 

Possivelmente pelo não consumo de algumas partes da planta como: talos, 

cascas, sementes e folhas que poderiam ser utilizados no preparo de doces, geleias, 

sopas, caldos, sucos, feijão, dentre outros. Percebe-se que na hora de prepara-los 

descarta-se o melhor deles, uma vez que a maior concentração de nutrientes 

encontra-se nos mesmos (MARCHETTO et al., 2008, p. 5).  

Dessa forma, faz-se necessário iniciativas educativas que visem a redução e 

ou diminuição do desperdício de alimentos como grande aliada na reutilização de 

alimentos não convencionais. Pois, a alimentação de qualidade é um direito 

inalienável de todo cidadão, sendo dever do Estado criar as condições para que a 

população brasileira possa efetivamente usufruir dele. 

Com isso, além de promover melhorias na qualidade e variedade nutricional 

do cardápio, consequentemente reduzindo desperdícios e custos com alimentação, 

pois utilizar partes que são descartadas, incentiva “Boas Práticas de Fabricação” 

(BPF), reduzindo custos na produção e na alimentação, contribuindo para inclusão 

socioeconômica da unidade familiar. 

Assim, as perdas que ocorrem desde a colheita, embalagem, transporte, 

armazenamento e comercialização da produção e de alimentos, advêm 

provavelmente por desconhecimento de tecnologias existentes por parte de todos os 

envolvidos na cadeia produtiva. Pois, alternativas práticas para o reaproveitamento 

os produtos  que não apresentam características exigidas pelo mercado consumidor 

como formato, tamanho, cor, textura e aroma utilizariam de forma variada, 

propiciando maior diversidade na alimentação e minimizando a quantidade de 

alimentos que vão para o lixo consequentemente economia de renda da unidade 

familiar.  
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Além disso, analisa também a inclusão socioeconômica de mulheres e jovens 

nessa comunidade, uma vez que eles apresentam papel importante nas atividades 

agrícola.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A Agricultura Familiar (AF) possui papel relevante na produção de alimentos, 

e estes devem ser produzidos por meio do manejo sustentável dos 

agroecossistemas, bem como, o respeito às diversidades culturais e a identificação 

das necessidades locais das comunidades e do homem rural. 

O desperdício, a fome e a desnutrição são dívidas sociais, políticas e 

econômicas que merecem o engajamento e comprometimento de todos na busca 

por soluções práticas que garantam a segurança alimentar e nutricional de famílias 

que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade alimentar em nossa 

comunidade, município, estado e país. 

Este trabalho dispõe a responder as questões levantadas: Qual é a 

importância do processo de aproveitamento e beneficiamento do excedente da 

produção da horta orgânica comunitária, para a inclusão do grupo de mulheres e 

jovens de Riacho do Recreio? Quais são as contribuições para a redução do 

desperdício da produção e de alimentos, bem como, para a inclusão 

socioeconômica das famílias que sobrevivem dessa prática? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Proporcionar ao grupo de produtores familiares rurais da horta comunitária 

orgânica, informações sobre o aproveitamento e beneficiamento integral do 

excedente da produção, manipulação e preparação dos alimentos evitando 

desperdícios e diminuindo custos na alimentação, na comunidade de Riacho do 

Recreio município de Lagoa Grande (PE). 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Incentivar o aproveitamento e o beneficiamento do excedente da 

produção agrícola  com alternativa na redução do desperdício; 

 Informar mulheres e jovens da horta sobre a importância do 

aproveitamento integral de alimentos para a segurança alimentar e nutricional da 

unidade familiar; 

 Estimular uso dos alimentos não convencionais na preparação dos 

alimento visando diminuir gastos e desperdícios na alimentação; 

 Elaborar com o grupo uma cartilha informativa sobre: Aproveitamento 

Integral dos Alimentos, visando a melhoria da alimentação.  

 Avaliar junto ao grupo de produtores a redução de desperdícios de 

alimentos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Há milênios a agricultura passou por diversas alterações em seu processo de 

desenvolvimento, resultado da relação do homem com a agricultura de subsistência 

e a domesticação de pequenos animais atividades responsáveis pela sobrevivência 

da humanidade.  

A descoberta e o domínio do fogo proporcionou ao homem segurança e 
proteção,  a fixação da habitação deu início a divisão do trabalho por sexo 
dentro das comunidades. Enquanto o homem ficou responsável pela 
proteção e sustento das famílias, a mulher ficou encarregada de criar os 
filhos e cuidar da habitação (MELO, 2018, p. 1). 
 

Dessa forma, essas descobertas propiciaram o fim do nomadismo, tornando o 

trabalho mais assíduo. Diante disso, o homem passou a construir habitações e 

fabricar instrumentos rudimentares usando a pedra (SEGAL, 2016). Nesse sentido, o 

referido autor destaca que, 

 

Os primeiros instrumentos usados pelos homens foram o machado e pedras 
toscas sem polimento. A invenção da lança com ponta de pedra e, logo 
depois, a do arco e das flechas, permitiu-lhes procurar novo alimento: a 
carne dos animais. Paralelamente à procura de alimentos vegetais e à 
pesca, tornou-se novo meio de subsistência. Posteriormente, deu-se um 
passo considerável para a frente, pela introdução de instrumentos de pedra 
lascada, que permitiram trabalhar a madeira para construir habitações 
(SEGAL, 2016, p. 1). 

 
O desenvolvimento de tais instrumentos, evoluíram para arcaicos utensílios 

agrícolas, os quais permitiram ao homem viver organizado em aldeias. Isso originou 

a divisão social do trabalho e a  troca social de bens, contribuindo para o início da 

organização da força produtiva do trabalho, que ocorreu de forma sedentária 

agrupadas em pequenos vilarejos. 

Vale ressaltar que a  agricultura passou por transformações cultivo e criação 

surgiram no período neolítico, se expandiu sobretudo do sistema de pastoreio em 

regiões com vegetação herbácea praticada nas estepes e nas savanas de regiões 

como: Eurásia Setentrional, Ásia e do sistema de cultivo de derrubada-queimada 

Central, Oriente Médio, Saara, Sahel, Andes, etc. E do sistema de cultivo de 

derrubada-queimada perpertuando durante séculos em florestas da África, Ásia e da 

América Latina resultando no desmatamento, e em certo casos, à desertificação 

(MAZOYER & ROUDART, 2010, p. 45). 
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Levando em consideração que aproximadamente três quatros de indivíduos 

subnutridos e famitos no mundo, esforços realizados para reduzir a pobreza e a 

extrema fome seria necessário combater as causas profundas dessas 

desigualdades de uma região para outra que ao longo do processo de hominização, 

cada nova geração é impulsionada tecnicamente e culturalmente pelas gerações 

precedentes, que dizer que, gerações após gerações, as populações multiplicaram 

esforços para criar os meios e explorar mais intensamente e mais amplamente 

diferentes meios para garantia de sua sobrevivência (MAZOYER & ROUDART, 

2010, p. 68). 

De modo que a produção primária de alimentos se baseia em quatro 

atividades principais: agricultura, criação de animais, extrativismo vegetal e 

extrativismo animal (como a pesca de captura). Essas atividades têm provocado, 

notadamente nas últimas décadas, grandes impactos ambientais que têm afetado a 

capacidade de reprodução, tanto dos sistemas modificados pelo homem (exemplo: 

os agroecossistemas), como dos sistemas naturais ainda preservados 

(GERGOLETTI, 2008, p.2). 

Hoje, a agricultura conta com avançadas técnicas que proporcionam o 

aumento da produção. Dentre essas técnicas, encontra-se uma grande variedade de 

máquinas, equipamentos e insumos.  Nesse sentido, Mazoyer e Roudart (2010) 

ressantam que, 

Na segunda metade do século XX, a revolução agrícola contemporânea, 
(elevada motorização-mecanização, seleção de variedades de plantas e de 
raças de animais com forte potencial de rendimento, ampla utilização dos 
fertilizantes, dos alimentos concentrados para o gado, e produtos de 
tratamento das plantas e dos animais domésticos) prosperou vigorosamente 
nos países desenvolvidos e em alguns setores limitados dos países em 
desenvolvimento (MAZOYER & ROUDART, 2010, p. 27). 
 

Nesse contexto,   

 

[...] O rápido crescimento agrícola e pecuário tem transformado a economia 
brasileira. A população rural e, sobretudo, a urbana têm se beneficiado da 
revolução tecnológica que surge no interior da cadeia produtiva do 
agronegócio, seja diretamente pelo aumento da renda, seja indiretamente 

pela redução do preço dos alimentos [...] (VIEIRA FILHO & FISHLOW, 
2017, p. 28). 
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A revolução verde, que se traduziu na disseminação de insumos modernos 

como fertilizantes, defensivos e sementes melhoradas em países em 

desenvolvimento, foi bastante restrita no contexto brasileiro  

Essa geração tecnológica, motorização-mecanização revolucionou os meios 

de produção agrícola, transporte possibilitando intercâmbio e de especialização. 

Permitiu que regiões distintas, puderam ser abastecidas por todo tipo de bens de 

consumo e de bens de produção (MAZOYER & ROUDART, 2010, p. 437). 

Por outro lado, esse pacote tecnológico caracterizado pelo desenvolvimento 

de variedades altamente produtivas e uso indiscriminado de insumos agrícolas, 

provavelmente direta ou indiretamente afetou o modo e a qualidade de vida de boa 

parcela das populações que vivem em  situação de insegurança alimentar e 

nutricional tanto no meio  rural  como no urbano. 

Diante do exposto, justifica-se a necessidade de refletirmos sobre: Até que 

ponto esses recursos tecnológicos trouxe beneficio para agricultura?  Pois esses 

recursos desencadeou diversos problemas sociais e ambientais, de um lado o efeito 

positivo aumento da produtividade e variedade dos produtos agrícola ofertados no 

mercado consumidor. Por outro lado, é notório o efeito negativo desigualdades 

crescimento do desemprego, despesas não alimentares (moradia, transporte, saúde, 

educação, etc.). Segundo pesquisas realizadas pela Embrapa, afima que, nossos 

agricultores têm potencial para produzir toda comida de que a população necessita. 

Existe fome não por falta de alimentos, mas porque falta dinheiro no bolso do 

trabalhador para poder compra-los (SILVA, 2010, p. 11). 

De acordo com Vieira Filho e Fishlow (2008), “a mudança tecnológica que 

ocorreu no interior das cadeias produtivas do agronegócio propiciou a diminuição de 

custos e o aumento de sua eficiência”, [...] Pois, ao se pensar no desenvolvimento 

econômico, não cabe, portanto, contrapor o progresso da agricultura ao da indústria. 

Ao contrário, esses dois setores, integrados aos serviços, devem ser pensados no 

conjunto por meio de políticas públicas que complementem e eliminem gargalos, 

aumentando a competitividade do país. Mesmo assim,  

 

O intenso processo modernizador da agricultura brasileira acarretou 
impactos ambientais e transformações sociais em magnitudes tão amplas 
que, por si só, justificam a revisão de todo o modelo de desenvolvimento 
imposto ao setor agrícola. A intensificação no uso de insumos químicos, 
mecânicos na agricultura acelerou a degradação de solos, a contaminação 
do meio ambiente e a agressão aos recursos naturais, com reflexo direto na 
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qualidade de vida das populações rurais e urbanas (CAPORAL & 
COSTABEBER, 2004, p. 7). 
 

Sendo assim, o meio rural não pode continuar sendo visto, mesmo pelos os 

mais cegos, como um homogêneo-atrasado. O desenvolvimento dual da produção 

simples de mercadorias e do modo de produção sem suas diferentes expressões 

engendou no campo uma enorme diferenciação social, cuja manifestação mais 

evidente aparece na distância que existe entre uma minoria capitalista muito rica e 

uma maioria assustadora de agricultores pobres, com e sem terra, resistindo contra 

as forças que querem leva-los ao êxodo rual. [...] A pura difusão de tecnologias já se 

mostrou insuficiente como prática da extensão rural (CAPORAL & COSTABEBER, 

2004, p. 5). 

Segundo Carignatto (2010), nesse período, a degradação ambiental, que já 

era presente na região desde o final do século XIX, pode ter sido agravada pela 

ação do Estado durante os anos dos governos militares. Na produção agrícola foi 

estimulada de forma bastante acentuada ocasionando a substituição das vegetações 

nativas por cultivos de gêneros alimentícios como a soja e o trigo. Tal dinâmica 

ocorreu, principalmente, em razão de um contexto internacional específico, de 

valorização de determinados produtos e de uma política nacional econômica de 

grande incentivo à produção, característica do chamado milagre econômico, 

momento de grande aumento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro entre os anos 

de 1968 e 1974. 

No Brasil, a agricultura alcançou alto índice de desenvolvimento no período 

entre 1968 a 1973, época que ficou conhecida como “Milagre Econômico Brasileiro” 

passou a ser usado como sinônimo do boom econômico observado desde 1968 - e 

também como instrumento de propaganda do governo. Período que apresentou uma 

taxa média de crescimento onde o Produto Interno Bruto (PIB) alcançou 11% ao 

ano, liderado pelos setores de bens de consumo durável e bens de capital. Além 

disso, houve queda da inflação e considerável melhora do balanço de pagamentos, 

com crescentes superávits (NEVES, 2016, p. 11). 

Sobre isso, Balsan (2006) menciona que, 

 

A estratégia da modernização conservadora diante da inovação tecnológica 
salientou as características do “modelo” agrícola brasileiro, capitalista, 
dependente, concentrador, dominador, exportador e excludente. Com a 
modernização capitalista e com o processo de globalização da economia, 
cresceu a instabilidade do emprego no campo, onde pequenos produtores, 
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face à insuficiência dos seus meios de produção, necessitaram vender 
sazonalmente sua força de trabalho em outros estabelecimentos agrícolas. 
A extensa jornada de trabalho na produção familiar obriga os seus 
elementos à auto-exploração para permanecerem no campo (BALSAN, 
2006, p. 15). 

 
Em resposta a esses impactos, surgiu vários movimentos em diversos setores 

da sociedade que se organizaram para discutirem alternativas produtiva em prol de 

uma agricultura que fosse sustentável, ambientalmente e socialmente correta. Os 

diversos movimentos, cada um com suas especificidades, se voltaram para práticas 

agrícolas que respeitavam os recursos naturais e o conhecimento tradicional. 

Podemos destacar os movimentos orgânico, biodinâmico, natural, regenerativo, 

permacultura, dentre outros (KAMIYAMA, 2011, p. 13). 

Diante disso, percebe-se que a modernidade da produção agrícola favoreceu 

o aumento da desigualdade no campo. 

Assim, as principais variáveis responsáveis pela modernização agrícola são a 

produtividade, o preço relativo dos insumos tradicionais e modernos, o nível de 

educação dos agricultores, os custos de transação, o desenvolvimento do setor não 

agrícola (que seria capaz de absorver a produção e o trabalho excedente, sendo 

este último resultado da mecanização) e as exportações para o mercado 

internacional (VIEIRA FILHO & FISHLOW, 2008, p. 43).  

Diante do exposto a evolução ocorrida no setor agropecuário brasileiro 

favoreceu positivamente a abertura e absorção de tecnológias adequadas voltadas 

para qualidade, produtividade e crescimento agrícola, apesar das dificuldades 

socioeconômica enfrentada no dia-a-dia pelos pequenos produtores familiares, em 

relação ao médio e grande produtores permitiu conciliar atividade agrícola com a 

promoção da qualidade de vida da unidade familiar.  

A Agricultura Familiar (AF) é uma categoria relevante na produção agrícola e 

garante à alimentação básica para população brasileira. Representando a principal 

atividade produtiva e fonte de renda do pequeno produtor rural.  

Vale ressaltar que, a agricultura familiar desempenha papel importante e 

estratégico na economia nacional, regional e local, historicamente ela, garantiu e 

garante a sobrevivência da espécie humana, eliminando definitivamente o risco de 

sua extinção. Além disso, com a crescente eficiência agrícola permitiu o surgimento 

de sociedades cada vez mais complexas, possibilitando o crescimento de grande 

variedade de atividades profissionais (PATERNIANI, 2001, p. 305). 
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Segundo Torres e Silva (2016), o conceito de agricultura familiar no Brasil, foi 

inexistente por várias décadas, uma vez que a expressão utilizada não passava de 

uma equivalente à “pequena produção” ou “agricultura de subsistência”, por isso, a 

importância econômica representanda nos censos era praticamente insignificante. 

Sobre o surgimento da história desse termo, utiliza-se o conceito adotado pela FAO 

no qual afirma que 

 

A história da agricultura familiar no Brasil começou muito antes da chegada 
dos portugueses, pois a agricultura praticada pelos índios possuía, e ainda 
possui, as características dessa forma de produção agrícola. É importante 
destacar que os indígenas tinham como princípios a divisão de trabalhos 
pelos sexos, bem como o discernimento do conceito de propriedades 
(BRASIL,  2016, p. 16). 
 

Os dados referentes as primeiras práticas dessa modalidade agrícola 

referem-se a agricultura indígena, a qual era realizada em consonância com a 

natureza. Com a chegada dos portugueses ao Brasil e o início da colonização, os 

processos de ocupação das terras e exploração dos recursos naturais adotados 

proporcionaram o surgimento de diversos formatos de produção agrícola, 

adaptando-se conforme ocorriam as transformações socioeconômicas no país 

(BRASÍLIA, 2016, p. 17). 

Nesse período, os proprietários de terra concediam pequenas explorações de 

suas propriedades, para produção de gêneros para a sua subsistência e comércio 

do excedente. Esses trabalhadores, provavelmente, foram a origem dos pequenos 

agricultores no Brasil, que desde sempre viveram à margem da sociedade. Eles 

também eram úteis como fonte de mão de obra livre para trabalhar na lavoura de 

cana, quando necessário (BRASÍLIA, Série Legislação, 2016, p. 18). 

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 

define que a exploração agrícola, “é uma unidade econômica de produção sob 

gestão única, abrangendo todos os animais mantidos e as áreas utilizadas para fins 

agrícolas, sem levar em consideração o título, a forma jurídica ou o tamanho”. 

Levando em consideração no caso do Brasil fatores são essenciais: a gestão 

familiar, a utilização, predominantemente, da mão de obra familiar e o tamanho dos 

imóveis (BRASÍLIA, 2016, p. 13-14). 

A agricultura familiar, tão presente na mesa da população brasileira é vista de 

forma positiva, levando em consideração as diversas dificuldades e obstáculos 

enfrentados pelos pequenos produtores rurais, visto que o uso exacerbado de 
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equipamentos modernos e insumos agrícolas pelos grandes e médios produtores os 

deixam em desvantagens, já que não dispõem de capital e estrutura, tornando 

inviável a concorrência. 

Na prática, ela e sua importância para segurança alimentar da população em 

situação de risco e vunerabilidade, responde diretamente pela produção dos 

alimentos básicos do país, como arroz, feijão, milho e mandioca. Por outro lado, a 

chamada agricultura patronal pode ser entendida como a responsável pela 

exportação dos produtos produzidos em larga escala, como soja, derivados da cana-

de-açúcar, derivados cítricos etc. Representando o setor primário do agronegócio 

brasileiro (ASSAD et al.,  2014, p.13). 

Cabe destacar a relevância dessa modalidade agrícola, visto que ela é 

 

Considerada por sua importância na absorção de mão de obra no cultivo da 
terra e na produção de alimentos para o autoconsumo principalmente no 
período de intensas estiagens, a agricultura familiar, no caso brasileiro, com 
atraso de décadas, hoje produtores familiares estão inseridos na agenda 
política do País, ainda que o poder de barganha não reflita sua importância 
na geração de riqueza e ocupação (BRASIL, 2006, p.16). 
  

De acordo com Buainain e Souza Filho (2006) sua diversificação são tantas 

que talvez seja um equívoco conceitual tratar grupos com características e inserções 

socioeconômicas tão distintas sob o mesmo rótulo como agricultores familiares 

apenas porque têm um traço comum: utilizar majoritariamente mão-de-obra familiar. 

Sobre a diferença entre os agricultores familiares, o IICA, destaca que 

 

Os agricultores familiares não se diferenciam apenas em relação à 
disponibilidade de recursos e à capacidade de geração de renda e riqueza. 
Também se diferenciam em relação às potencialidades e restrições 
associadas tanto à disponibilidade de recursos e de 
capacitação/aprendizado adquirido, como à inserção ambiental e 
socioeconômica que podem variar radicalmente entre grupos de produtores 
em função de um conjunto de variáveis, desde a localização até as 
características particulares do meio ambiente no qual estão inseridos. O 
universo diferenciado de agricultores familiares está composto de grupos 
com interesses particulares, estratégias próprias de sobrevivência e de 
produção, que reagem de maneira diferenciada a desafios, oportunidades e 
restrições semelhantes e que, portanto, demandam tratamento compatível 
com as diferenças (BRASIL, 2006, p. 15). 
 

Apesar das diversas alterações conceituais ocorridas ao longo do tempo, 

essa ainda considera o cultivo da terra por parte de uma família na qual os 

agricultores são gestores e trabalhadores das suas próprias terras incluindo todas as 

atividades agrícolas ligadas ao desenvolvimento rural. Nesse sentido, Abramovay et 
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al. (1998) enfatiza que “a agricultura familiar é caracterizada pelo pleno exercício 

profissional por parte das novas gerações e, mais que aprendizado de um ofício, 

envolve a gestão de um patrimônio imobilizado em terras e em capital”.  

O crescimento desse modelo agrícola no país vem destacando no mercado 

interno, uma vez que sua produção é responsável por boa parte da alimentação 

brasileira. Diante disso, ressalta-se que, 

 

A agricultura familiar pode e deve se integrar às cadeias agroindustriais 
mais dinâmicas do País. Em alguns casos ela poderia se constituir na base 
principal da dinamização de subsistemas agroindustriais já existentes ou na 
criação de novos, neste último caso pensando-se especialmente em nichos 
de mercado ou em canais alternativos de comercialização. Alternativa, não 
excludente, é a exploração de nichos de mercados, de potencialidades 
locais, de produtos orgânicos e artesanais. Deve-se destacar que os 
“nichos” de ontem vêm se expandindo aceleradamente, e muitos já 
representam fatias substanciais dos mercados. Por isso, deixaram de ser 
nichos e hoje atraem a atenção de produtores patronais e até mesmo de 
grandes empresas o (BRASIL, 2006, p.17). 
 

Embora transformações de ordem econômica, cultural, social, tecnológica, 

ambiental e mercadológica que impactam o mundo rural decorrente dos processos e 

sistemas de produção agrícola, ela exerce papel preponderante no abastecimento 

de alimentos, na economia e no desenvolvimento. 

No Brasil segundo o (IBGE, 2013) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), conforme a Lei n° 11.326 (Lei da Agricultura Familiar), de 24 de julho de 

2006, que estabelece as diretrizes para a formulação de Política Nacional da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais destaque para. 

 

Art. 3º que considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele 
que prática e atende simultaneamente os seguintes requisitos: I - não 
detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II – 
utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III – tenha 
percentual mínimo da renda familiar oriunda de atividades econômicas do 
seu estabelecimento ou empreendimento (BRASÍLIA, 2016, p. 25). 

 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelece critérios e condições 

adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas 

aos agricultores familiares, de forma a contemplar as especificidades dos seus 

diferentes segmentos.  

 

Conforme disposto pelo CMN. Art. 4º A Política Nacional da Agricultura 
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais observará, dentre outros, os 
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seguintes princípios: I – descentralização; II – sustentabilidade ambiental, 
social e econômica; III – equidade na aplicação das políticas, respeitando os 
aspectos de gênero, geração e etnia; IV – participação dos agricultores 
familiares na formulação e implementação da política nacional da agricultura 
familiar e empreendimentos familiares rurais (BRASÍLIA, 2006, p. 2-3). 

 

Portanto o processo social e produtivo da agricultura familiar é organizado por 

integrantes e agregados do grupo familiar construídos por laços e relações afetivas e 

hierárquicos de autoridade, dentro do processo produtivo predominando a interação 

entre gestão e trabalho. 

 

“A agricultura familiar é a verdadeira responsável pela produção de 
alimentos no país. Incentivar esses produtores, que já adotam sistemas 
mais sustentáveis de produção, é fundamental”, defende Marina Lacorte, da 
campanha de Agricultura e Alimentação do Greenpeace. “Porém, é tudo 
que o governo não vem fazendo. No ano passado, a diferença de 
investimento entre a agricultura convencional e a agroecológica foi de 75%. 
Independente de quem seja presidente, o governo federal é um dos 
principais responsáveis pela expansão desse modelo que aplica veneno em 
nossa comida” (LACORTE, 2017, p. 1). 

 

Régis Borges de Oliveira, coordenador-geral de Monitoramento e Avaliação 

da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

(SEAD), destaca a relevância da agricultura familiar perpassa a economia e a 

geração de renda, deve ser destacada a questão cultural desse modelo de produção 

portanto: 

A, importância da agricultura familiar na econômica vinculada ao 
abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos 
consumidos pelos brasileiros.  “O agricultor familiar tem um relação diferente 
com a terra, uma relação mais próxima devido à tradição familiar”, explica, 
ao lembrar que no Brasil a maioria dos municípios possui menos de 20 mil 
habitantes. Nestas localidades, a agricultura familiar é muito presente e faz 
parte da cultura local” (BRASIL, 2016, p.1). 

 

Criado em 1995, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável da 

agricultura familiar e fortalecer as atividades produtivas geradoras de renda das 

unidades familiares de produção, com linhas de financiamento rural adequadas à 

sua realidade. Marcou a intervenção política e institucional  do Estado brasileiro, no 

meio rural brasileiro Sendo a primeira política pública, financiadora de proketos 

individuais e coletivos voltada para atividade produtiva que gerem renda aos 

agricultores familiares e assentados da reforma agrária (FERNANDES, 2013, p. 9). 

Ao longo dos anos o (Pronaf) dispõe de diversas linhas de crédito, objetivo de 

promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar por meio de acesso 
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dos  agricultores familiares ao Pronaf, tem que ter em mãos a Declaração de Aptidão 

ao Pronaf (DAP)  que identifica-os como agricultor familiar, sendo o principal 

documento de identificação e qualificação da agricultura familiar  permitindo acesso 

diferenciado às políticas públicas. Atualmente, a DAP concede acesso a mais de 15 

políticas públicas, dentre elas:  

 

Pronaf Custeio; Pronaf Mais Alimentos-Investimento; Pronaf Agroindústria; 
Pronaf Agroecologia; Pronaf Eco; Pronaf Floresta; Pronaf Semiárido; Pronaf 
Mulher; Pronaf Jovem; Pronaf Custeio e Comercialização de Agroindústrias 
Familiares; Pronaf Cota-Parte além do Microcrédito Rural. A instituição do 
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), destinados 
exclusivamente aos agricultores familiares, como o Proagro-Mais e o 
Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), além 
do Benefício Garantia-Safra. Seja para investimento em máquinas, 
equipamentos ou infraestrutura. Para acessar o (Pronaf), a renda bruta 
anual dos agricultores familiares deve ser de até R$ 360 mil (BRASIL, 2017, 
p. 1). 
 

O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é um conjuntos de 

ações planejadas para garantir a oferta e o acesso aos alimentos para a população, 

preconizaa a nutrição e a saúde. Resultado de articulações tanto do governo quanto 

da sociedade cicil organizada, em seus diferentes setores ou área de ação como 

saúde, educação, trabalho, agricultura agricultura, desenvolvimento social, meio 

ambiente, entre outas (BRASÍLIA, 2010, p. 90). 

Nas conferências do Conselho  Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional - CONSEA (2004) esforços e pactuação direcionados a contruir as bases 

para que a Politica Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional se consolide, sua 

abrangência diz  respeito a várias dimensões que estão relacionadas à produção, ao 

acesso, à comercialização e ao consumo de alimentos, considerando diversos 

fatores que influenciam na  disponibilidade e qualidade dos alimentos para 

população (BRASÍLIA, 2010, p. 7). 

Além disso o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) é o 

sistema público criado pela Lei nº 11.346/2006 (Losan) para articular e gerir as 

políticas públicas de SAN - Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, de 

15 de setembro de 2006, requer a adoção de um sistema de monitoramento que 

forneça periodicamente indicadores sobre a evolução da realização progressiva do 

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) no País e da promoção da 

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional enorme desafio para sua gestão, 
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 Nesse sentido a agricultura familiar é centro das políticas agrícolas, 

ambientais e sociais, nas agendas nacionais identificando lacunas e oportunidades 

para promover uma mudança rumo a um desenvolvimento mais equitativo e 

equilibrado. A definição de segurança alimentar e nutricional atualmente aceita no 

Brasil está na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), em seu 

Art. 2º o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) defini que: 

 

“A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à 
dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos 
consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as 
políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a 
segurança alimentar e nutricional da população” e em seu Artigo 3º 
conceitua a Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do 
direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, 
em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 
de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, 

econômica e ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2006, p. 3). 
 

O Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF) em 2014, destaque e 

visibilidade atribuída à agricultura familiar e aos pequenos agricultores, cujo lema 

oficial foi: “Alimentar o mundo, cuidar do planeta”. A ONU/FAO trouxe como objetivo,  

promover a conscientização a respeito do significativo papel dos agricultores 

familiares e pequenos agricultores na questão da segurança alimentar e nutricional, 

da proteção e do gerenciamento dos recursos naturais e da busca por um 

desenvolvimento sustentável. Como estratégia em longo prazo para aumentar a 

produção e o acesso de todos aos alimentos, ao mesmo tempo em que preserva os 

recursos naturais.  

 

“Esses direitos referem-se a um conjunto de condições necessárias e 
essenciais para que todos os seres humanos, de forma igualitária e sem 
nenhum tipo de discriminação, existam, desenvolvam suas capacidades e 
participem plenamente e dignamente da vida em sociedade (BRASIL, 2004, 
p.  257). 
 

O início dos debates sobre a temática em torno da Educação Ambiental foram  

promovidos e apoiados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) com a criação do programa Homem e Biosfera durante 

a Conferência sobre a Biosfera, realizada em Paris, em 1968. Teve como objetivo 

discutir a relação entre os humanos e o meio ambiente, e promover a prática, o 

conhecimento e os valores humanos para implantar as boas relações entre as 

populações e o meio ambiente no planeta. 
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Nesse contexto, o Relatório de Brundtland (1991), foi fundamental para que o 

conceito de sustentabilidade, antes restrito a outros ramos da economia, abrangesse 

a agricultura. Também intitulado “Nosso Futuro Comum” elaborado em 1987 pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) aponta para 

a incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e os padrões de produção 

e consumo vigentes (KAMIYAMA, 2011, p. 13). 

Lima (2003), analisa o discurso da sustentabilidade e a educação, 

compreendendo a sustentabilidade como resultado de um complexo de relações 

simultaneamente, de práticas, regras de formação, interesses e legitimação dos 

discursos com instituições sociais e o poder que elas expressam.   No sociedade 

moderna, o discurso verdadeiro é identificado com o saber científico, que produz 

efeitos de poder devido à objetividade e neutralidade atribuídos a ciência e às 

intituições que as promovem. 

Segundo Lima (2003), a análise de diversos problemas do discurso da 

sustentabilidade resuntando de debate público, não foi construído inocentemente. 

Revela, ao contrário, a habilidade operacionalização político-normativa e 

diplomática, empenhada em sanar um conjunto de contradições expostas enão 

respondidas pelos modelos anteriores de desenvolvimento. Trava-se, em primeiro 

lugar, do gerenciador e reprodutor do sistema capitalista em detrimento a 

degradação ambiental, tanto do ponto de vista da oferta de recursos naturais 

essenciais à continuidade do sistema produtor de mercadorias quanto da 

perspectiva dos resíduos da produção da população e da poluição dai decorrentes 

(LIMA, 2003, p. 103). 

De acordo com a CMMAD, o Relatório Brundtland, instituiu parâmetros e 

projetou o debate social sobre desenvolvimento sustentável  definindo como “aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”. (BRUNDTLAND et al., 

1991, p. 46). 

Neste contexto, surge a necessidade de estimular a participação e o senso de 

co-responsabilidade nos indivíduos, a fim de que eles reflitam a relação entre a 

educação ambiental, sustentabilidade social e crise ambiental. Assim, o novo papel  

quanto cidadão nos dias atuais a questão ambiental deixou de ser um assunto 

exclusivo de ativistas e ecologistas e passou a ser uma causa da sociedade civil 

como um todo. 
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No Brasil o padrão de desenvolvimento socioeconômico resultante do 

processo de globalização subordinado ao sistema capitalista, resultou na 

necessidade crescente de produtividade e competitividade de gêneros alimentícios,  

pacotes tecnológicos foram difundindos no setor agrícola no decorrer dos tempos 

mostrou a exclusão de pequenos agricultores em benefício a agricultura de 

exportação.  

De acordo com Kamiyama (2011) a década de 80, temas globais ligados aos 

impactos sociais e ambientais (êxodo rural, desemprego, destruição de florestas, 

chuvas ácidas, acidentes ambientais, efeito estufa), foram debatidos por 

representantes de diversos setores da sociedade ultrapassou o ambiente 

agronômico e das institucionais refletindo diretamente nos consumidores mais 

conscientes e preocupados com a qualidade de vida, passaram a interferir no 

sistema de produção agrícola, demandando produtos comprovadamente mais 

saudáveis, produzidos respeitando o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores. 

O termo agricultura orgânica foi desenvolvido pelo inglês Sir Albert Howad, 

entre os anos de 1925 e 1930. No entanto, essa modalidade da agricultura ganhou 

força somente na década de 1960. A agricultura orgânica 

 

É um modelo de produção caracterizado por não utilizar fertilizantes 
sintéticos, agrotóxicos, sementes modificadas, reguladores de crescimento 
animal e intensa mecanização das atividades, visando a reduzir os impactos 
ambientais, além de cultivar produtos alimentícios mais saudáveis 
(KAMIYAMA, 2011, p. 27). 

 
Na década de 1980 o conceito de agricultura sustentável, em alternativa  a 

divercificação técnicas e métodos utilizada pela agricultura convencional praticada 

nos tempos, alavancou sobremaneira  a produção a nível mundial de alimentos 

reduzindo custos em toda cadeia produtiva. No entanto, as contribuições de 

pesquisadores ao desenvolvimento da agricultura sustentável ao contestarem o 

modo vigente do padrão de produção convencional, criticando o aumento do uso de 

agrotóxicos tanto aumentava o número de pragas como eliminava os inimigos 

naturais por proliferar pragas resistentes (KAMIYAMA, 2011, p. 21). 

Considerada a mãe da agricultura sustentável, Ana Primavesi por sua grande 

contribuição para a base científica e para o movimento agroecológico brasileiro, 

afirma que, 
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O futuro do Brasil está ligado às sua terra. O manejo adequado de seus 
solos é a chave mágica para a prosperidade e bem estar geral. A natureza 
em seus caprichos e mistérios condensa em pequenas coisas, o poder de 
dirigir as grandes; nas sutís, a potência de dominar as mis grosseiras; nas 
coisas simples, acapacidade de reger as complexas (KAMIYAMA, 2011, p. 
22). 
 

No Brasil, o termo “agroecológico” ou “agricultura agroecológica” é algumas 

vezes empregado para designar um segmento da agricultura sustentável, que tem 

foco nos aspectos sociais da produção, como  se fossem um grupo a parte do 

movimento orgânico crescente no país. Mas, sucintamente, referindo-se a 

Agroecologia sendo a base, o alicerce, onde foram construídas as principais 

vertentes ou “correntes” de uma agricultura sustentável, como: Agricultura Orgânica 

ou Biológica; Agricultura Biodinâmica; Agricultura Natural e Permacultura. Portanto, 

a agricultura orgânica é a linha mais difundida da agroecologia (KAMIYAMA, 2011, 

p. 26). 

Diante disso, uma mudança de atitude se faz necessária frente ao modelo de 

produtivo de práticas agrícola convencionais e da própria sociedade consumidora. 

Os pequenos produtores familiares rurais orgânicos, ganham visibilidade de 

mercado de produtos orgânicos de qualidade e sem uso de agroquímicos 

comparados aos convencionais,  visa a alcançar grupo distinto de consumidores 

preocupados com questões socioambientais, segurança e qualidade nutricional dos 

alimentos consumidos estão dispstos a pagar preços diferenciados.  

A Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica (IFOAM) 

e o Governo Federal têm como princípio e prática a agregação de todas as demais 

vertentes à agricultura orgânica, respeitando as especificidades de cada uma. As 

Organizações não Governamentais (ONGs), como representantes dos anseios da 

sociedade brasileira, exerceram papel fundamental no desenvolvimento da 

agricultura sustentável em suas diferentes vertentes, sendo responsáveis pela 

pressão para que haja políticas públicas no setor. 

A agricultura orgânica é desenvolvida em torno de 15 mil propriedades 

certificadas, em que 70% delas pertencem a agricultores familiares. Essa 

certificação em território brasileiro é concedida pela Associação de Agricultura 

Orgânica (AAO) em parceria com a Ecocert Brasil certificadora.  

 

A agricultura sustentável consiste, entre outros fatores, “na conservação do 

solo, da água e dos recursos genéticos animais e vegetais, além de não degradar o 
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ambiente, ser tecnicamente apropriada, economicamente viável e socialmente 

aceitável”. Este conceito tem sido cada vez mais aplicado nas lavouras brasileiras, 

inclusive por uma demanda da própria sociedade (KAMIYAMA, 2011, p. 20).  

Portanto, a agricultura orgânica é um segmento agrícola que tem por objetivo 

a sustentabilidade econômica e ambiental. Sua prática baseia-se no uso de estercos 

animais, rotação de culturas, adubação verde, controle biológico de pragas e 

doenças, utilização de energias renováveis e eliminação do uso de organismos 

geneticamente modificados em qualquer etapa do processo produtivo, buscando a 

harmonia com o meio ambiente e a produção de alimentos saudáveis (KAMIYAMA, 

2012, p. 28). 

Sabe-se que o sistema orgânico de produção agropecuária e industrial 

abrange diferentes denominações das agriculturas de base ecológica,  praticado e 

registrado em mais de 150 países ao redor do mundo. Esta expansão está 

associada, em grande parte, ao aumento de custos, problemas ambientais e de 

contaminação de alimentos causados pela agricultura convencional ou industrial. 

Paralelamente, a agricultura de base ecológica pode proporcionar benefícios para 

biodiversidade, meio ambiente e bem estar dos animais. Ademais, é crescente a 

exigência dos consumidores por produtos “limpos”, livres de substâncias químicas 

e/ou geneticamente modificadas (SALVADOR, 2011, p. 2).  

Segundo a Lei nº 10.861, de 23 de dezembro de 2003 , em seu Art. 1º 

considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que:  

 

Se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos 
naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural 
das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e 
ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da 
dependência de energia não renovável, empregando, sempre que possível, 
métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de 
materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente 
modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de 
produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, 
e a proteção do meio ambiente (EMBRAPA,  2007, p. 10). 
 

De acordo com a IFOAM, a agricultura orgânica é baseada nos princípios da 

saúde, ecologia, equidade, ambiente e saúde: 

 

 Saúde: deve manter e melhorar a saúde do solo, planta, animal, homem, e do 

planeta, como um só e indivisível; 
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 Ecologia: deve ser baseada em sistemas vivos, ecológicos e ciclos e na 

sustentabilidade; 

 Equidade: deve basear-se em relacionamentos e garantir a equidade na 

relação com o ambiente comum e oportunidade de vida; 

 Cuidado: deve ser gerido na forma da precaução e responsabilidade para 

proteger a saúde, o bem estar das gerações atuais, futuras e o meio ambiente. 

Atualmente, nota-se um novo perfil de consumidores cada vez mais 

exigentes, preocupados com a qualidade e origem dos produtos adquiridos para 

consumo, a busca constante por uma vida saudável justifica o valor diferenciado 

pago pelos mesmos. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

em seu espaço temático relatou que, a produção de alimentos no mundo, em 

relação ao período de 2005 a 2007, precisa aumentar 60% até 2050 para suprir a 

crescente demanda, resultante do crescimento da população no hemisfério sul, 

aumento do consumo nos países em desenvolvimento e mudanças nos padrões de 

consumo (EMBRAPA, 2016, p. 1). 

Para Iara Altafin, doutora em Desenvolvimento Sustentável – CDS/UnB,  

 

A relação da agricultura familiar com recursos naturais é considerada 
positiva quando ela está enraizada no meio físico, tendo controle sobre seu 
processo produtivo. Seu potencial para promoção da sustentabilidade 
ecológica diz respeito à sua capacidade de conviver de forma harmônica 
com ecossistemas naturais, percebidos como um patrimônio familiar. 
Quando em situação de risco, o que pode ser representado pela escassez 
de terra frequente com a reprodução das famílias, a agricultura familiar pode 
vir a atuar de forma nociva ao meio ambiente. Outro aspecto relevante é 
sua vocação tanto para a produção como para o consumo, o que faz com 
que a agricultura familiar valorize a diversidade, essencial à preservação 
ambiental (ALTAFIN, 2007,p. 16.)  

 
Além disso, a gestão familiar propicia a realização de atividades que requerem 

maior cuidado no manejo dos recursos. 

O Desenvolvimento Sustentável possui basicamente duas vertentes:  

 Uma que privilegia o aspecto econômico e as relações que as atividades 

econômicas têm com o consumo crescente de energia e recursos naturais. 

 Outra que considera os aspectos econômicos, sociais e ambientais, 

estabelecendo desafios importantes para muitas áreas do conhecimento, 

implicando em mudanças nos padrões de consumo e do nível de conscientização. 

(KAMIYAMA, 2014, p. 16). 

De acordo com o “Alternative Treaty on Sustainable Agriculture” 
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O desenvolvimento sustentável, tal como concebido no Relatório 
Brundtland, é aquele “desenvolvimento que satisfaz as necessidades da 
geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
para satisfazer suas próprias necessidades”. Esta genérica formulação 
conceitual de desenvolvimento sustentável engloba em si outros dois 
conceitos fundamentais: “o conceito de ‘necessidades’, em particular as 
necessidades essenciais dos pobres, às quais se deveria outorgar 
prioridade preponderante”, e “a idéia de limitações impostas pelo estado da 
tecnologia e a organização social entre a capacidade do meio ambiente 
para satisfazer asnecessidades presentes e futuras” (CAPORAL & 
COSTABEBER, 2004, p. 28). 
 

Este segmento vem crescendo gradativamente, pelos seus benefícios têm 

atraído vários consumidores, tanto dos países desenvolvidos quanto das nações 

subdesenvolvidas. No entanto, os produtos desse modelo agrícola são mais caros e 

algumas frutas, verduras e legumes apresentam menor volume. Portanto, os 

produtos orgânicos ainda não são acessíveis à maioria da população. Outro fator 

agravante é que alguns produtos orgânicos não são identificados por simples 

observação, podendo haver a introdução de produtos considerados não orgânicos 

entre eles (CERQUEIRA, 2018, p. 1). 

O Governo Federal em 2003  criou o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), instituído pela Lei 10.696, de 2 de julho de 2003, surge enquanto uma ação 

estrutural do Programa Fome Zero. 

 

Hoje um programa que integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional, o Sisan. Compôs a estratégia Fome Zero, contribui para a 
inclusão produtiva do Plano Brasil Sem Miséria – 40% dos beneficiários 
estão no Cadastro Único das políticas sociais – e é instrumento 
depromoção do acesso à alimentação saudável e adequada.  Seu marco 
legal e o sistema de gestão intersetorial, por meio do Grupo Gestor do PAA 
e do Comitê Consultivo são marcas importantes que explicam porque o 
programa é mesmo inovador em todos os sentidos (BRASIL, 2014, p.13). 
 

No país atualmente, o Pronaf tem mais de R$35 bilhões de reais em carteira 

para atendender mais ou menos dois milhões de agricultores familiares. Somente o 

Pronaf B, linha de microcrédito para agricultores de baixa renda, atinge mais de 700 

mil agricultores familiares, a quase totalidade no Nordeste. Junto ao crédito, foram 

desenvolvidos mecanismos de proteção aos agricultores familiares. O Seguro da 

Agricultura Familiar (SEAF), crédito foi criado o Programa de Garantia de Preços da 

Agricultura Familiar (PGPAF), que garante preços os beneficiados pelo Pronaf. Ou 

seja, se os preços caem, a dívida também é reduzida, mantendo a capacidade de 

pagamento dos agricultores familiares. Mesta mesma linha  de raciocínio,  o PAA 

também  promove a estruturação de novas redes de abastecimento agroalimentar, 
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atrelando agricultores familiares (produtores) a grupos sociais em situação de risco 

alimentar (consumidores), reforçando a segurança alimentar e nutricional das 

populações urbanas e rurais, tanto em nível local como num espaço territorial mais 

abrangente (BRASIL, 2014, p. 13).  

Se o atual ritmo de consumo continuar, em 2050 será necessário 60% a mais 

de comida, 50% a mais de energia e 40% a mais de água. Para responder a 

demanda dos 9 bilhões de habitantes do planeta em 2050, são necessários esforços 

concertados e investimentos que promovam essa transição global para sistemas de 

agricultura e gestão de terra sustentáveis. Estas medidas implicam no aumento de 

eficiência do uso dos recursos naturais – principalmente a água, energia e terra – 

mas também na redução considerável de desperdício de alimentos. O segmento 

desempenha papel relevante no abastecimento de alimentos e na economia de 

pequenas cidades, por sua ampla flexibilidade de adaptação aos diferentes 

processos e sistemas de produção agrícola, com padrões cultural, religioso, social e 

econômico diferente, faz do pequeno e do médio produtor familiar influenciando o 

processo de desenvolvimento social, econômico e ambiental no meio rural 

(FAO/ONU/BRASIL, 2018, p. 1). 

 

Segundo a FAO, na tendência de avanço do movimento migratório 
internacional há a busca de uma saída por aqueles que padecem de fome 
ou impossibilidade do acesso à agricultura e alimentação adequadas. Como 
alerta a Organização lnternacional para Migrações (OIM), os baixos salários 
e o desprestígio da agricultura ocorrem, de um lado, pelos custos altos para 
produção: mecanização, água, energia, fertilizantes, sementes; e, de outro, 
a pressão das grandes corporações (agroalimentares e varejo) em impor 
condições e preços desfavoráveis aos produtores.  O sistema agroalimentar 
global centrado no poder das transnacionais promove o intenso consumo 
alimentar de produtos ultraprocessados. Isso indica outra dimensão da 
insegurança alimentar e nutricional, com a prevalência de doenças crônicas 
não transmissíveis (FAO, ONUBR, 2015, p. 1). 
 

Na atual conjuntura brasileira novos papéis são atribuídos à agricultura 

familiar, visto como segmento estratégico para a produção de matérias primas e 

abastecimento alimentar da população, bem como à própria dinâmica de 

desenvolvimento rural. 

Altafin (2007), no trabalho sobre “Reflexões sobre o Conceito de Agricultura 

Familiar” destaca o uso recente pela academia, nas políticas de governo e nos 

movimentos sociais,  adquiriram novos significados. Apartir da implantação de 

políticas federais voltadas para o segmento, com o Programa de Fortalecimento da 
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Agricultura Familiar – PRONAF (BRASIL, 1996) e a criação da Lei 11.326/2006, a 

primeira a fixar diretrizes para o setor “operacional” conceito adotado pelo poder 

público.  

Diante do exposto acima, a importância dos programas federais voltados para 

os pequenos agricultores familiares. É notório a problemática do índice de 

insegurança alimentar no mundo e sua relação diante do dilema social da escassez 

de alimentos na mesa de muitos brasileiros. Deste modo, a nível global o registro de 

perdas ocorridas nas diversas etapas do processo produtivo antes durante e após a 

colheita, justifica a necessidade de desenvolver medidas que visem promover o 

consumo consciente dos alimentos. Nesse intuito, criar formas alternativas 

adequadas e viáveis para otimização do complexo processo produtivo agrícola 

quando direcionado ao pequenos produtores familiares rurais. 

Com a criação da FAO em 16 de outubro de 1945 pela ONU que reuniu 194 

países-membros, dois membros associados e uma organização membro, a União 

Europeia, com sede em Roma, Italia. Teve como objetivo de combater  à fome e à 

pobreza, promover o desenvolvimento agrícola, a melhoria da nutrição, a busca da 

segurança alimentar e o acesso de todas as pessoas, aos alimentos necessários 

para uma vida ativa e saudável (ONUBR, 2015, p. 1). 

A FAO estima que 28% dos alimentos que chegam ao final da cadeia em 

países latino-americanos são desperdiçados. Enquanto o Brasil, por exemplo, 

descarta mais do que o necessário para neutralizar a insegurança alimentar no País, 

apenas um quarto do desperdício agregado dos EUA e Europa é suficiente para 

alimentar as 800 milhões de pessoas que ainda passam fome no mundo 

(EMBRAPA, 2016, p. 1). 

Segundo a  FAO (2018), perdas alimentares são definidas como "a diminuição 

da quantidade ou qualidade dos alimentos". Onde perda e desperdício de alimentos 

estão relacionados ao seu declínio nos estágios sucessivos da cadeia de 

fornecimento de alimentos destinados ao consumo humano. A parte das perdas 

alimentares designada por "desperdício de alimentos" refere-se à eliminação ou 

utilização alternativa (não alimentar) de alimentos seguros e nutritivos para consumo 

humano ao longo de toda a cadeia alimentar, desde a produção primária à produção 

alimentar e consumidor final. O desperdício de alimentos é reconhecido como uma 

parte distinta das perdas de alimentos porque os motivos que o geram são 

diferentes daqueles que geram perdas de alimentos. Os alimentos são perdidos ou 
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desperdiçados em toda a cadeia de fornecimento, desde a produção inicial até o 

consumo final das famílias. 

A atenção especial voltada para o desenvolvimento das áreas rurais, onde 

vivem 70% das populações de baixa renda, e que ainda passam fome lidera os 

esforços internacionais de erradicação da fome e da insegurança alimentar. Fonte 

de conhecimento e informação ajuda os países a aperfeiçoar e modernizar suas 

atividades agrícolas, florestais e pesqueiras, para garantir uma boa nutrição a todos 

e o desenvolvimento agrícola e rural sustentável.  

 

[...] Esse cenário só começou a mudar nos últimos vinte ou trinta anos, 
muito em razão da atuação de movimentos sociais que passaram a 
reivindicar não somente terra e crédito, mas também a ampliação das 
condições que assegurem uma vida mais digna no campo. Desde então, a 
agricultura familiar vem ganhando visibilidade e importância dentro do 
conjunto de políticas públicas [...] (Brasília, 2016, p. 21). 
 

Por outro lado, o Brasil é um grande produtor e exportador de alimentos, a 

reelaboração de prática é passível de transformações, onde interesses e 

necessidades devem ser repensadas urgente para evitar perdas/desperdícios.  

 

A cada ano mais de 26,3 milhões de toneladas de comida é jogada fora 
volume suficiente para serem distribuído para cada brasileiro uns 131 kg ou 
3,76 kg para cada habitante do planeta. Toda essa comida alimentaria 
facilmente os 13 milhões de brasileiros que ainda passam fome, o mundo 
ainda se dá ao luxo de jogar fora mais de um terço dos alimentos que 
produz (AMORIM, 2013. p.1). 
 

De acordo com a ONU (2013) até chegar ao prato do consumidor, pelo menos 

30% da produção anual de alimentos é desperdiçados. No Brasil, a Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) 

estima que diariamente sejam jogados no lixo 1,3 bilhões de toneladas de comida 

por ano. A FAO  em seus conselhos, diz que se deve doar tudo o que não se 

consegue consumir. 

 

A agência da ONU acredita que “o desperdício de comida se tornou um 
hábito perigoso. ” No dia a dia, isso acontece “quando se compra mais do 
que que é preciso no supermercado, se deixa frutas e vegetais apodrecer 
em casa, ou quando se pede mais do que se consegue comer num 
restaurante. ” (ONU NEWS, 2018, p. 1). 
 

Ademais, como aponta Celso Moretti, chefe-geral da Embrapa Hortaliças 

(2015, p. 2), diz que o maior vilão é a falta de informação: “As perdas que vemos 

desde a colheita, embalagens, transporte, armazenamento até a exposição ocorrem 
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por desconhecimento de tecnologia existente por parte de todos os envolvidos na 

cadeia produtiva”. Já perceberam que na hora de preparar alguns alimentos, 

descartamos o melhor deles? E que a maioria da concentração de nutrientes está 

concentrada nos talos, cascas, sementes e folhas (brócolis, beterraba, sala, 

cebolinha, couve, batatas, etc.) e muitos outros podem ser usados em doces, sopas, 

sucos e no feijão etc.  

Um exemplo desse desperdício pode ser presenciado no cotidiano de uma 

feira livre. As perdas não advêm excepcionalmente do processo produtivo, 

transporte, armazenamento e distribuição, mas também no preparo incorreto dos 

alimentos. Pois o desperdício é uma dívida social e uma responsabilidade para 

indivíduos, empresas e governos tão grande quanto combater a fome e a 

desnutrição. O dito popular “MELHOR SOBRAR DO QUE FALTAR” de origem latina 

que vem desde os tempos romanos, acaba explicando uma infeliz realidade no 

mundo de hoje (REVISTA DO BRASIL, 2013, p. 1). 

Nesse sentido, a educação ambiental poderá ocorrer de duas formas, que 

pode ser através da conscientização ou da mudança. No primeiro caso, faz-se uso 

dos recursos disponíveis de forma sustentável, ou seja, a utilização dos recursos 

ambientais sem causar sua  degradação; já o segundo caso, busca-se estimular o 

consumo de alimentos produzidos no âmbito local, como: frutas, legumes, verduras 

e de partes não convencionais como: cascas,folhas, talos e sementes, através de 

ações de educação alimentar e nutricional. 

Considerando qua a educação ambiental, como geradora de mudança na 

qualidade de vida e maior consciência de conduta pessoal, deve tratar  e questões 

globais suas causas e inter-relações no contexto social e histórico dos indivíduos. 

Vale ressaltar que a situação política, econômica e social que o Brasil apresenta 

atualmente, afeta diretamente os trabalhadores de diversos setores produtivo de 

maneira geral, principalmente os pequeno e médio produtores familiares rurais, 

desprovidos  desses recursos eles respondem por grande pelos alimentos dispostos 

no mercado interno e na mesa dos brasileiros. A importante comtribuição da 

agricultura na produção agrícola nacional como também na reprodução social e 

econômica de bens e serviços. 

Na investigação uma das prováveis respostas que perda dos alimentos pode 

estar agregada a vários fatores taís como: clima; pragas; oferta; preço; produção; 

transporte; distribuição; consumidores; etc. Um dos principais desafios relacionados 
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ao grupo é a adoção de hábitos alimentares saudáveis e adequados baseado na 

utilização de alimentos tidos como não convencionais. 

 

O mundo descarta, aproximadamente, um terço do alimento produzido 
globalmente, o equivalente a 1,3 bilhão de toneladas anuais. Em países 
como os Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, que concentram a maior 
parte do desperdício no final da cadeia, o percentual descartado ultrapassa 
um terço da produção. Mesmo no contexto de países em desenvolvimento, 
o desperdício no âmbito do varejo e do consumidor é elevado. Nestes 
países, as perdas tendem a ser elevadas desde o manejo da lavoura e o 
pós-colheita  (EMBRAPA, 2016, p. 1). 
 

De acordo com os dezessete objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

instituídos pelas Nacões Unidas em 2015, destaca-se "Reduzir pela metade, até 

2030, o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de varejo e do 

consumidor, e reduzir as perdas de alimentos nas outras etapas da cadeia 

agroalimentar". As perdas e desperdício da produção e de alimentos são um entrave 

para "acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável" (EMBRAPA, 2016, p.3). 

Fazer frente a este desafio de aumentar a produção global de alimentos pode 

vir da redução do desperdício, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013, destaca que:  

 

O índice de insegurança alimentar é considerado grave acima de 5% no 
Brasil graças a programas sociais como o Bolsa Família foi reduzida de 7%, 
em 2004, para 3%. Entretanto o País ainda possui 22,6% da população 
enfrentando algum estágio de insegurança alimentar, dado que ressalta o 
dilema moral do desperdício diante da escassez de muitos (IBGE, 2013, 
p.1).  
 

Para Gilmar Paulo Henz, pesquisador da Secretaria de Inteligência e 

Macroestratégia da Embrapa, o desafio constante de aumento da oferta de 

alimentos pode ser compensado inteligentemente pela redução de perdas pós-

colheita e do desperdício pelos consumidores. Ele enfatiza que: 

 

 O aumento da produção agrícola e da produtividade impõe altos custos 
ambientais, além de comprometer a sustentabilidade dos sistemas 
agroalimentares, razão pela qual é necessário aprimorar as práticas na 
cadeia de pós-colheita para reduzir efetivamente perdas. [...] Medidas 
simples, como planejar as compras, dar preferência aos produtos locais e 
reduzir o desperdício doméstico, podem ter grande impacto na produção e 
disponibilidade dos alimentos (EMBRAPA, 2016, p. 1). 
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Com a crise no fornecimento de água e energia e o aumento de tarifas no 

país é sinal de que a sociedade precisa repensar padrões de consumo como um 

todo. Avaliando os preâmbulos em que o reconhecimento da dignidade é inerente ao 

ser humano, seus direitos iguais são inalienáveis como base na liberdade, na justiça 

e na paz mundial, proclamada como o ideal comum a ser alcançada por todos os 

povos e nações. Nesse sentindo,  

 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à 
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. 
(DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, p. 3). 

 

O acesso a bens e serviços básicos inerente aos direitos humanos segundo a 

constituição brasileira, a participação social de mulheres e jovens produtores rurais 

configuram-se como elemento potencial de inclusão e promoção a cidadania, 

referindo-se a direitos e deveres civis, políticos e sociais, por meio da gestão da 

horta orgânica comunitária como fonte de renda para famílias.  

 

2.1 INCLUSÃO SOCIAL DE MULHERES E JOVENS PRODUTORES RURAIS NO 

CONTEXTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

O papel social atribuído as mulheres nas unidades produtivas familiares rurais 

caracterizada por sua pluriatividade, ocupam novas posições e não apenas 

complementares as atividades domésticas e o trabalho na roça na geração de 

renda. Resultado adivindo da divisão social do trabalho de mulheres e homens da 

unidade familiar produtitiva ao longo do processo histórico da agricultura no mundo. 

Variás conquistas ocorrida das lutas constantes na superação de desigualdades e 

desvalorização do papel feminino nos diversos espaços da sociedade, mesmo  

tendo que pagar um preço muito alto como mulher e como mulher agricultora dentro 

dos valores de uma sociedade culturalmente capitalista e marxista (MARION & 

BONA, 2016, p. 5). 

Mudanças efetivas são observadas na participação de mulheres nos espaços 

rurais, conciliam atividades afazeres da casa e atividade produtivas agrícola. Porém 

as relações sociais e culturais no contexto da agricultura familiar, numa  dinâmica 

crescente que encontrar-se relacionada com a casa, família, vizinhos, trabalho, 
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educação e lazer, dentre outras, contribuiem para inserção de mulheres e jovens 

rurais adquirirem conhecimentos e experiências que os qualificam à sucessão nas 

unidades produtivas familiares.  

Neste sentido consierando a nova geração de agricultores, com distintos 

pensamentos, sentimentos e de ações quanto categoria mulher e jovem, 

provavelmente podem influênciar na decisão em permanecer ou não na zona rural. 

 

Em síntese, o jovem hoje se vê confrontado com diversas realidades, tanto 
em relação ao meio rural, associadas às condições concretas de trabalho e 
de identidade na profissão, quanto urbano e tudo o que este representa em 
termos simbólicos, enquanto possibilidades de lazer, renda regular, entre 
outros benefícios que avaliam poder usufruir. Dentre os que partem, cresce 
o número daqueles que ingressam no ensino superior na perspectiva de 
melhorar suas chances no mercado de trabalho e condições de vida, pela 
ampliação do capital cultural. É sobre esse grupo e suas percepções que 
direcionamos as páginas que seguem (ZAGO &  BORDIGNON, 2012, p. 7). 

 

Com o surgimento dos movimentos de mulheres agricultoras na década de 

1980, no bojo da explosão dos movimentos sociais no Brasil e em vários países da 

América Latina, em questionamento dos modelos econômicos concentradores de 

riquezas e da falta de democracia e participação popular nas decisões 

governamentais e o fim da ditadura, junto aos grupos subordinados e excluídos 

organizados reivindicavam seus dreitos trabalhistas derivados do reconhecimento 

das agricultoras como “produtoras rurais”, não mais simplesmente como esposa ou 

“do lar”. Tendo com isso acesso aos direitos previdenciários, aposentadoria aos 55 

anos, salário-maternidade, auxílio-doenças e pensão-viuvez (DELGADO & 

BERGAMASCO, 2017, p. 400). 

Tais conquistas não foram implementadas rapidamente, pela demora na 

regulamentação das novas leis e a falta de documentação das mulheres rurais, 

período de grande pressão  das militantes sindicalistas e das mulheres dos 

movimentos autônomos. Segundo as próprias mulheres, depois que “aprenderam a 

sair de casa”, não aceitam mais ficar passivamente entre quatro paredes, mesmo 

que não militem o tempo todo (DELGADO & BERGAMASCO, 2017, p. 405). 

Grande avanço no diálogo entre grupos distintos da sociedade, pois a 

violência contra mulheres constitui um dos principais problemas em relação à 

questão de gênero, a exemplo de violência física, psicológica, sexual e patrimonial. 

A questão é que, as relações de gênero historicamente fazem parte do conflito entre 

os indivíduos, mais arraigado na relação do homem/produtor e a mulher/produtora 
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rural, dando ênfase à diversificação de suas atividades, gerando sua própria 

subsistência. Muito se discute nos trabalhos de gênero com relação ao 

empoderamento de mulheres. Para a mulher, precisa-se começar de um estágio 

anterior para alcançar sua emancipação psicossocial, aprendendo a pensar sobre o 

que quer para si e agir de acordo com seu pensamento (PEREIRA, et al., 2017, p. 

12). 

Uma questão profunda atravessa a reflexão, certamente a discriminação do 

trabalho desenvolvido por mulher e produtora permitirá entender relativamente os 

valores histórico e cultural do homem nordestino em relação ao preconceito de que a 

mulher com o desenvolvimento da atividade agícola se destaca também como 

responsável e chefe da unidade familiar rural. 

As diversas formas de sucessões no âmbito da agricultura familiar, é 

reconhecida como repasse do poder e do patrimônio entre gerações, em que os pais 

paulatinamente vão entregando a gestão do estabelecimento e a formação 

profissional novos agriculiores. Implica além da reprodução entre as gerações de um 

patrimônio material (propriedade da terra), a transmissão de todo o conhecimento 

histórico e sociocultural (SILVA, 2015, p. 29). 

De acordo com Tânia Barcelar (2011), o conceito de inclusão produtiva é 

bastante amplo, extrapola a inclusão vista apenas como inserção na vida econômica 

dos países por meio do mercado de trabalho. Essa é uma inserção importante, mas 

é preciso ir além e considerar que a inserção produtiva e social fomentada por 

exemplo, pensar na inclusão via acesso à renda por meio de políticas sociais, como 

o Brasil fez recentemente e se tornou referência mundial nesse tipo de iniciativa 

(BRASIL,  2012, p.16). 

Mas vale pensar também na inclusão no contexto dos serviços básicos: 

 

O direito a se inserir na vida do País por meio de acesso a serviços 
fundamentais como os de educação, saúde, além do acesso à luz elétrica, à 
água e ao sistema de esgoto, acesso à comunicação moderna. Portanto, há 
um amplo elenco de iniciativas que ampliam a inserção das pessoas na vida 
do País. E, finalmente, a inclusão via iniciativa produtiva, que tem destaque, 
por exemplo, na agricultura familiar, mas também a que se dá via produção 
dos autônomos ou economia solidária (BRASIL,  2014, p. 28). 
 

A Constituição de 1988, cujo capítulo II dedicado aos trabalhadores urbanos e 

rurais. No art. 6º temos a definição: “são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 



44 
 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição” (BRASIL, 2018, p. 23). 

Segundo Marshall (1967, p. 76), a cidadania “é um status concedido àqueles 

que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o 

status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status”, 

refere-se a três classes distintas que compõem a série de direitos constituintes do 

exercício da cidadania: Direitos civis: direitos necessários à liberdade individual, de 

dispor sobre o próprio corpo; Direitos políticos: direito de participar no exercício do 

poder político; Direitos sociais: atendimento das necessidades humanas básicas e 

ao bem-estar econômico, bem como segurança ao direito de participar.  

Considerando que o reconhecimento da dignidade é inerente a todos os 

membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento 

da liberdade, da justiça e da paz no mundo e que o desprezo e o desrespeito pelos 

direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da 

humanidade. 

Levando em consideração diferentes contextos democraticos da sociedade e 

suas heterogeneidades, alavancada pelos movimentos de direitos humanos sociais 

na perspectiva de efetivar políticas públicas de inclusão para mulheres e jovens 

produtores rurais para a importância de se considerar as desigualdades e 

discrepâncias socioterritoriais do país na implementação do Sistema Único de 

Assistência Social, considerando os indicadores das condições de vida da 

população, suas necessidades e demandas específicas a serem respondidas pela 

política de assistência social, relacionadas à priorização na distribuição dos recursos 

BRASIL, 2004, p. 16).  

Em contra partida, ao refletir sobre as relações e condições do grupo, suas 

dificuldades e desigualdade regionais, culturais e sociais econômicas exige a 

superação das discriminações, tais com, renda menor do que a dos homens e a 

renda das famílias chefiadas  por mulheres também é menor do que as demais, 

mesmo reconhecendo que houve melhora nos rendimentos femininos nos últimos 

anos. Apesar dos avanços de mulheres e jovens produtores rurais no contexto social 

da  comunidade Riacho do Recreio, exige muito que superar dentro de uma gestão 

sustentável e como fonte principal de renda a atividade agrícola. 

Mais recentemente passou-se a considerar parâmetros de  empoderamento 

enquanto mulheres e produtoras rurais capaz de produzir impactos positivos na 
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segurança alimentar e nutricional, uma vez que atrelam diversa atividade a nível 

doméstico e produtivo qualidade fundamental na inclusão socioeconômica de seu 

papel dentro comunidade. Como isso, a conquista da cidadania com direto a bens e 

serviços públicos de modo  geral.  

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Vale do São Francisco está no contexto nacional e da região nordeste, uma 

região que participa ativamente da atividade agrícola do país, tanto em nível de 

comercialização interna e internacional. A agricultura familiar exerce função 

importante e estratégica na economia regional por meio de atividades advindas da 

área de sequeiro e da agricultura familiar. A Região de Desenvolvimento Sertão do 

São Francisco localiza-se na região semiárida pernambucana e tem uma extensão 

territorial com uma área de 15.044,4 km², o que representa 15,2% do território 

estadual.  

 

O município de Lagoa Grande/PE, instituído em 16/06/1995 a partir do 
desmembramento do território de Santa Maria da Boa Vista, localiza-se na 
Região de Desenvolvimento de Pernambuco denominada de Sertão do São 
Francisco, a uma distância de 665,8 km da capital, Recife e conta com uma 
população de 22.719 habitantes, segundo o último Recenseamento 
Demográfico (IBGE, 2010. p.1). 
 

O município de Lagoa Grande (Fig. 1) situa-se entre as coordenadas 

geográficas 900 00' 00” S e 400 16' 33 " O, ocupando uma área de 1.874,4 km2. É 

constituído pelo Distrito de Jutaí e os Povoados de Açude Saco II e Vermelhos e tem 

como principais vias de acesso, as Rodovias Federais BR 232, BR 316 e BR 122 e, 

da Rodovia Estadual PE 635. O seus limites municipais são: ao norte, o Município 

de Santa Cruz; a sul, o Estado da Bahia; a leste, o Município de Santa Maria da Boa 

Vista e a oeste, os Municípios de Petrolina e Dormentes (LEÃO & NETO, 2014, p. 

2). 

Inserida no semiárido pernambucano, Lagoa Grande possuí uma população 

de 22.760 habitantes, representando uma densidade demográfica de 12,31 hab/km². 

Sua economia é representada com um  PIB (Produto Interno Bruto) per capita de R$ 
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11.853.39 com percentual de 88,9% das receitas oriundas de fontes externas (IBGE 

Cidades, 2010, p. 1).  

Embora a produção orgânica brasileira encontra-se numa escala pequena, os 

preços dos produtos orgânicos no varejo são em média 30% a 40% maiores dos 

preços de produtos convencionais. O IBGE dispõe de numerosas informações 

estatísticas, que permitiriam a construção de muitos indicadores relevantes e 

ampliariam as possibilidades de muitos indicadores relevantes e ampliariam as 

possibilidades de avaliação do desenvolvimento sustentável, especialmente no que 

diz respeito às questões econômica e social. 

 

Figura 01 - Mapa do Estado de Pernambuco, destacando o município de Lagoa Grande. 

 

Fonte: LEÃO & BARROS NETO, 2014a.  
 

A comunidade Riacho do Recreio pertence ao município de Lagoa Grande-PE 

localizada num raio de 2km²  entre as comunidades de: Santo Antônio, Malhada 

Bonita, Serra das Lajes e Cruz do Pontal, com uma área explorada de 

aproximadamente 1,20 hectares de topografia irregular com serras e elevações  

(LEÃO & BARROS NETO, 2014, p. 2). 

 

3.1.1 Associação Comunitária dos Produtores Rurais do Riacho do Recreio 

(ASCOPRURIR) 

 

A ação compreendeu a comunidade Riacho do Recreio, especificamente o 

grupo de 13 produtores familiares da horta orgânica comunitária. Este grupo de 

produtores integram a Associação Comunitária de Produtores Rurais do Riacho do 

Recreio (ASCOPRURIR), a qual proporciona alternativas benéficas para seus 
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associados. Para conhecer o perfil social dos produtores, foi feito um levantamento 

por meio de entrevistas, onde verificou-se que esses integrantes apresentam faixa 

etária entre 20 e 70 anos e que a mão de obra utilizada na horta é de origem 

familiar.  

Em relação a criação de associações nessa localidade, o atual presidente da 

ASCOPRURIR, o Sr. Alexsandro Barboza de Jesus (informação verbal) afirmou em 

depoimento que 

 

 A prática do associativismo em Riacho do Recreio  surgiu antes de 1950”. 
“[...] quando na época um grupo de senhores visionários começaram a 
exploração do caroá, com a colheita e industrialização. Posteriormente 
fabricamos caixas de madeira para a indústria de sabão Faixa Azul, dos 
irmãos Moura em Petrolina. Casa de Farinha com o cultivo e produção de 
farinha de mandioca, trouxe o apoio da Igreja Católica através do Bispo Don 
Antônio Campelo de Aragão, distribuirão ferramentas, alimentos e roupas 
através entidade da igreja católica “Legião Agrária”

1
. 

 

Nesse depoimento, o presidente também ressaltou sobre o registro de 

personagens que contribuíram para o fortalecimento de nossa região, tais como: 

 

O Srº João José do Nascimento, Job Nascimento, Raimundo Adamastor do 
Amaral, Mariano José do Nascimento e outros. No ano de 1991 nasce a 
primeira Associação dos Moradores  de Riacho do Recreio, através da ideia 
do antigo morador Sr. José Celson Miranda Santiago  em uma conversa 
informal  com os Senhores José Lino dos Santos e Celso Linodos Santos 
durante o velório da neta do Sr. Ângelo Alves de Souza. O atual presidente 
ressalta a importância do apoio da professora  a Srª. Louraci Alves de 
Souza Farias, filha da terra que espontaneamente organizou toda 
documentação e preparativos necessários para formalização e inauguração  
“o grande dia” ficou marcado na comunidade. Desde então várias ações 
foram realizadas festinhas em família, bingos e várias ideias e ações para 
desenvolver  a comunidade (informação verbal). 
 

A Associação Comunitária dos Produtores Rurais do Riacho do Recreio 

(ASCOPRURIR), foi criada em 09 de janeiro de  1993, no município de Santa Maria 

da Boa Vista-PE. Com sua oficialização em cartório do Único Oficio de Santa Maria 

Boa Vista, permanecendo o mesmo CNPJ (MF) 35.443.993/0001-50 utilizado pela 

associação de moradores.  

A associação é constituída por 51 associados, denominados como sócios 

fundadores, os quais elaboraram, aprovaram e assinaram o seu Estatuto Social. A 

formação da direção da Associação dos Moradores do Riacho do Recreio, é 

                                                           
1
 Depoimento concedido por Alexsandro Barboza de Jesus, em Riacho do Recreio, em abril de 2018. 
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constituída pelo: Presidente, Vice-presidente, Secretário, Vice-secretário, Tesoureiro 

e Vice-tesoureiro (Fig. 2). 

 

Figura 2 - Organograma da Associação (ASCOPRURIR). 

 

Fonte: Adaptado pela autora, 2018. 
 

Desde então vários benefícios foram conquistados desde a formação dos 

primeiro diretores tais como:  

 

Energia elétrica implantada em 04 de dezembro de 1994 Companhia de 
Eletrificação de Pernambuco (CELPE); 31 banheiros pelo Pro-rural 50% 
construídos na gestão de José Alves dos Santos e  50 % na gestão Jose 
Celson Miranda Santiago; Com objetivo principal a construção de uma 
barragem, foi elaborado e enviado um ofício ao então Senador da Republica 
Dr. Monsueto de Lavor. Vários estudos foram realizados, sendo 
inviabilizado, motivo os donos das terras não queriam que  suas 
propriedade  fosse inundadas. Para viabilizar uma Adutora do São 
Francisco, vários estudos foram realizados, com a altorização na época pelo 
superintendente em exercício da Companhia de Desenvolvimento do 
Desenvolvimento e a Revitalização das Bacias dos Rios São Francisco, 
Parnaíba, Itapecuru e Mearim (CODEVASF 3ª) SR Dr. José Roberto, mais o 
alto custo  inviabilizou a obra (informação verbal)

2
. 

 

Segundo o presidente o Sr.  Alexsandro, os riachenses os senhores: Celso 

Lino dos Santos (Cícero) e Claúdio de Souza os mais velhos na época fizeram uma 

frente de trabalho reunindo vários homens: Valdeci Alves de Souza (Vadu); Ulisses 

Alves dos Santos; Osmar Alves de Souza.  Edilberto Alves dos Santos e muitos 

outros, para fazerem um trinco para locar a adutora.  

                                                           
2
 Informação concedida por Alexsandro Barboza de Jesus, em Riacho do Recreio, em abril de 2018. 
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Depois de vários estudos e levantamentos relata o presidente, que o 

Engenheiro Dr. Manoel de Carvalho, elaborou o projeto atráves da 
(CODEVASF) em Petrolina, autorizado pelo superintendente em exercício  
Dr. Hildo Diniz, em 1995  defini a localização da audutora iniciado em Cruz 
do Pontal sentido Riacho do Recreio. Obra foi uma emenda parlamentar do 
Deputado Dr. Osvaldo de Souza Coelho atendendo a solicitação do então 
Deputado Estadual Dr. Geraldo de Souza Coelho. Grande inauguração 
começando pela Fazenda Tanque e Riacho do Recreio vários discursos 
muitos agradecimentos (informação verbal)

3
. 

 
De acordo com presidente, somente no final de 1998 que a água do São 

Francisco chegou na comunidade, juntamente com a instalação do telefone fixo. 

Tais mudanças proporcionaram uma nova era na região. Além disso, outras ações 

chegaram na localidade, como:  

 

Eletrificação do Sitio Santo Antônio; Melhoramento na adutora (substituição 
de vários tubos, com desvio  da rede por uma parte baixa, 
impermeabilização do reservatório com manta asfáltica em toda parte 
interna e a colocação de registro 0/150 mm); Estendendo uma rede até a 
comunidade de Malhada Bonita com tubo 0,60mm aproximadamente 200 
metros; Na parte de eletrificação foi substituída boa parte dos 
transformadores 5KVA pra 10KVA e boa parte de luminária 90% dos postes; 
Melhoramento nas estradas da Adutora com o cascalhamento e abertura de 
estrada sentido Assentamento Três Conquista (informação verbal). 

 
A construção pela associação do Centro Recreativo 26 de Julho, espaço para  

eventos. Com o Sr. José Celso Lino, o atual presidente o Sr. Alexsandro Barboza de 

Jesus, veem desenvolvendo ações em diversas áreas de: 

 

Enfretamento da convivência com a seca; Alimentação silagem da palha de 
milho distribuindo a todos os criadores;  Criação da horta orgânica 
comunitária com a articulação para compra do terreno para horta que foi 
implantada com limitações; Um grande evento que marcou nossa 
comunidade foi o dia de Campo, ministrado com o apoio dos Técnicos do 
IPA, a Sra. Inês Alves do Nascimento com o presidente fortaleceu o 
artesanato na comunidade; Curso SEBRAE – Associativismo, e Perla 
Juliana dos Santos; com varias ações para organização do quarto para o 
atendimento médico na comunidade; Com apoio decisivo nos projetos PAA 
e PNAI (informação verbal). 
 

Hoje, a estrutura socioeconômica está constituída por 75 famílias, 01 escola 

municipal  “Padre José de Anchieta” atendendo do pré-escolar a 1ª série no turno da 

manhã e a turma multiseriada formada 1ª; 2ª 3ª e da 4ª e 5ª séries.  

                                                           
3
 Informação concedida por Alexsandro Barboza de Jesus, em Riacho do Recreio, em abril de 2018. 
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A crença religiosa da comunidade está representada por  01 igreja católica; 

01 assembléia de Deus; 01 filadélfia e 01 congregação cristã. Enquanto o 

atendimento médico é realizado em um local cedido pela população com uma 

agente de saúde. 

Além do apoio da ASCOPRURIR, esses produtores contam com a assistência 

de outras entidades e órgãos governamentais. Assim, o Programa de Apoio ao 

Pequeno Produtor Rural (PRORURAL),  aprovou o “Projeto de Irrigação por 

Gotejamento” para a produção de hortaliças. Esse projeto contemplará o sistema de 

irrigação, a construção de um galpão, um escritório de trabalho, um reservatório 

entre outras melhorias.  

Com isso estima-se um aumento gradativo na renda da unidade familiar para 

os próximos anos, contribuindo com a elevação da autoestima dos/as agricultores 

(as), a melhoria da qualidade e produtividade, tais como: a importância da qualidade 

dos produtos comercializados no mercado local, melhorias do processo de produção 

e comercialização, beneficiamento  e melhoramento de práticas de manejo do solo, 

aproveitamento de todos os resíduos sólidos da áreas de cultivo para a produção de 

composto orgânico a ser incorporado aos canteiros, proporcionando aumento na 

produção e na renda do integrantes consequentemente melhoria na qualidade de 

vida das pessoas. 

 

 3.2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho caracterizou-se como pesquisa exploratória com 

abordagem qualitativa numa metodologia participativa com enfoque multidisciplinar, 

interdisciplinar e intercultural, por permitirem a busca do entendimento acerca do 

homem e da natureza em sua concepção para entender, responder e analisar 

questões sobre o beneficiamento e aproveitamento integral da produção e de 

alimentos junto ao grupo. A abordagem qualitativa e participativa permitiu a 

observância da realidade, comportamentos e relações interpessoais. 

Os sujeitos da pesquisa foram 13 (treze) agricultores familiares rurais, sendo 

estes: mulheres e jovens com faixa etária entre 20 e 70 anos. As visitas e reuniões 

no irrestrito de 05 (cinco) realizadas em espaços comunitários (igreja, associação de 
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produtores, escola e etc.) totalizando com duração aproximada de 2h (duas horas) 

em cada encontro.  

Para o desenvolvimento do trabalho foi realizou-se a pesquisa bibliográfica 

qualitativa para fundamentar teoricamente o tema pesquisado, analisando-se livros, 

artigos científicos e análise documental da Associação Comunitária dos Produtores 

Rurais do Riacho do Recreio (ASCOPRURIR)  e com técnicos do escritório local em 

Lagoa Grande/PE, Gerência Regional de Petrolina/PE do Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA), com leituras dinamizada de caráter exploratório e ações 

participativas nas atividades realizadas junto ao grupo. 

As ações aconteceram mensalmente através de reuniões e visitas com o 

grupo, na qual contou com o apoio técnico e logístico do IPA. Desta modo, houve 

coletas de informações e depoimentos relevantes sobre a temática pesquisada. 

Nessa etapa, realizou-se visitas, reuniões, onde foi feito registro fotográfico e 

entrevistas  semiestruturadas com o grupo.  

Dessa forma, as entrevistas, caracterizaram como conversas, nas quais foi 

possível o estabelecimento de interação entre ao pesquisadora e o grupo. Para 

realização das entrevista foram esquematizadas segundo o Apêndice A – 

Levantamento de Dados da Comunidade Riacho do Recreio Lagoa Grande/PE. Vale 

salientar que todos os aspectos éticos para realização do trabalho foram seguidos 

devidamente em consonância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) aresentando e assinados individualmente pelos interantes do grupo. 

Assim, foram realizadas de forma participativa e interativa com os 

entrevistados. Durante essa coleta os atores relataram informações sobre a 

Associação, os processos de comercialização e o aproveitamento e beneficiamento 

do excedente da produção e de alimentos. A escolha por dados primários ocorreu 

devido essa metodologia ampliar a fidedignidade das informações obtidas por meio 

das fontes de dados secundários e fornecer mais consistência à análise da 

pesquisa. 

A culminância dessas ações teve como proposta educativa o planejamento e 

elaboração participativa como produto final a “Cartilha Informativa sobre: A 

Importância e o uso de talos, cascas, sementes e folhas na alimentação familiar”, 

como forma de gerar mudanças em seus hábitos alimentares, manipulação e 

preparação dos alimentos para o aproveitamento vizando evitar desperdícios e 

diminuir custos na alimentação. 
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3.2.1 Variáveis e análise dos dados 

 

Foi realizada pesquisa em fonte primária e levantamento de dados 

secundários relacionados ao tema da pesquisa junto a documentos e depoimentos 

fornecidos por integrantes da ASCOPRURIR e do IPA escritório local em Lagoa 

Grande/PE, no horizonte temporal de dezembro de 2017 a maio de 2018. Foi feita 

análise dos dados da horta comunitária orgânica, para verificar melhorias da 

qualidade e variedade nutricional do cardápio; redução de custos e desperdícios na 

alimentação da unidade familiar na comunidade Riacho do Recreio no município de 

Lagoa Grande/PE. 

Entendendo a problemática do desperdício da produção de alimentos e a 

inutilização de alimentos não convencionais (talos, cascas, sementes e folhas) que 

podem promover melhorias na qualidade e variedade nutricional do cardápio, como 

também, reduzir custos e desperdícios com alimentação, minimizando custos na 

produção e na alimentação, contribuindo no aumento da rentabilidade da unidade 

familiar. 

As informações obtidas por meio dos dados secundários foram tabulados e 

analisados, juntamente com os dados primários (entrevistas semi-estruturadas) que 

foram transcritos e sistematizados nos resultados e discussões do trabalho. 

 

3.2.2 Riscos e benefícios 

 

A participação nesta pesquisa envolveu riscos mínimos, pois nas visitas, 

reuniões ao responder as entrevistas e dar os depoimentos, foram tomados todas as 

precauções para assegurar à ética, o sigilo de identidade dos respondentes e 

garantia de assistência gratuita integral. Em caso da percepção de qualquer risco ou 

dano significativos ao participante ou à instituição da pesquisa, será comunicado ao 

Sistema CEP/CONEP, para avaliar a necessidade de adequação ou suspensão do 

estudo, visando à minimização e proteção do participante da pesquisa. 

Este estudo fornecerá informações relevantes sobre o aproveitamento e 

beneficiamento integral do excedente da produção, manipulação e preparação dos 

alimentos para diminuição de desperdícios e custos na alimentação da unidade 

familiar, gerando benefícios também a outros agricultores e na comunidade. Deste 
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modo, os dados da pesquisa serão divulgados respeitando o sigilo das informações 

coletadas, conforme previsto no item anterior. Considerando o exposto, acreditamos 

que o risco é baixo. Cabe ainda ressaltar os benefícios que o resultado da pesquisa 

pode oferecer. 

 

3.2.2.1 Aspectos Éticos 

 

Por se tratar de pesquisa com a participação de humanos foi necessária a 

solicitação da aprovação do Comitê de Ética Humano para realização do Projeto de 

acordo com os Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.  

A técnica para a coleta dos dados primários utilizada foi a entrevista semi-

estruturada, que oferece riscos mínimos, pois nas visitas e reuniões ao responder as 

entrevistas e depoimentos, foram tomadas todas as precauções para assegurar à 

ética, o sigilo de identidade dos respondentes e garantia de assistência gratuíta 

integral. Por isso, não faremos divulgação dos dados pessoais dos pesquisados, 

visando preservar a dignidade e à integridade dos participantes. 

Assim, os participantes da pesquisa não serão identificados e todas as 

informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente a 

Pesquisadora, seu Orientador e a Co-orientadora terão conhecimento de sua 

identidade, os quais se comprometem em mantê-la em sigilo ao publicar os 

resultados dessa pesquisa assinarão o termo de confidencialidade e sigilo da 

pesquisa, o qual foi submetido à análise ética através da Plataforma Brasil, sob a 

chancela do Comitê de Ética em Pesquisa da Univasf. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Sabendo da importância de reaproveitar os alimentos que são descartados no 

processo produtivo de culturas cultivadas (verduras, legumes e frutas), fez-se um 

levantamento dos alimentos produzidos na horta orgânica comunitária de Riacho do 

Recreio, Lagoa Grande/PE. Este estudo buscou conhecer os alimentos produzidos 

nessa horta, verificando a quantidade de desperdício e os principais fatores do 

descarte desses produtos. 

A horta orgânica comunitária (Fig. 3) do Riacho do Recreio é constituída por 

13 produtores familiares rurais, pertencentes a Associação Comunitária de 

Produtores Rurais do Riacho do Recreio (ASCOPRURIR). Quanto a rentabilidade 

desses produtores é de aproximadamente dois salários mínimos. A principal fonte de 

renda  vem da aposentadoria dos idosos, da criação de animais de pequeno porte 

(galinha, bode, suíno e carneiro) e dos serviços na roça. 

 
Figura 3 - Horta Orgânica Comunitária de  Riacho do Recreio -   ASCOPRURIR 

 

 

Fonte: IPA, 2016. 
 

Foi relatado pelos entrevistados que eles passavam por diversas dificuldades 

no período de seca, devido a impossibilidade de cultivar as principais culturas de 

subsistência, como milho e feijão. Eles sobreviviam dos programas do Governo 

Federal tais como: Distribuição de Semente Creoulas, Terra Pronta, Crédito Rural, 
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Bolsa Família, Seguro Safra, sendo que, muitos deixavam suas famílias a procura 

de trabalho em outros municípios em épocas de colheita.  

Em decorrência dos fatores mencionados nos períodos de estiagem, o grupo 

de agricultores familiar solicitou apoio da equipe técnica do IPA (escritório local em 

Lagoa Grande/PE). O referido órgão juntamente com esses agricultores buscaram 

desenvolver uma atividade alternativa de renda durante o período de seca, traçando 

metas que permitissem a inclusão social, melhorias da renda e da qualidade de vida.   

Dentre as alternativas propostas, optaram pela implantação da horta orgânica 

comunitária. O inicio das ações realizada pela Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER) do IPA para implantação da horta orgânica junto a Associação, deu-se por 

meio de orientações e acompanhamentos técnicos para cultivar de forma 

ecologicamente correta as hortaliças. O apoio financeiro para obtenção e aplicação 

do crédito rural – PRONAF B, juntamente com a inclusão em programas sociais do 

Governo Federal contribuiram para a diversificação de experiências individual e 

coletiva no dia a dia do grupo. 

Verificou-se que a horta orgânica comunitária  familiar possui o Certificado de 

Conformidade Orgânica obtido pelo Instituto Chão Vivo de Avaliação da 

Conformidade atendendo aos requisitos da Lei Federal Nº 10.831 de 23/12/2003, em 

seu Decreto e Instruções Normativas. Hoje a situação de certificação encontra-se 

em processo de auditoria para renovação da certificação. 

Essa horta encontra-se no centro do povoado de Riacho do Recreio, situado 

na sub-bacia chamada Recreio que recebe água temporariamente apenas no 

período das chuvas e  tem a caatinga como vegetação predominante, já que esta 

localidade está inserida em uma região semiárida.  

Os recursos hídricos que abastecem a horta é proveniente do Rio São 

Francisco, onde  existe uma adutora na comunidade que é alimentada por uma 

bomba de 25CV e outra de 20 CV de reserva, com tubulação de recalque com 

diâmetro de 150 mm e um reservatório acumulação de 400 mil litros de água. 

 

Atualmente a área de cultivo é molhada com o uso de mangueira que traz 
uma série de problemas de ordem ambiental, tais como, baixa eficiência no 
uso da água e perda de nutrientes através da lixiviação é determinada por 
fatores climáticos, bem como pela interação dos nutrientes do solo (LEÃO & 
NETO, 2014a, p. 5). 
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A horta estudada compreende uma área de 1,20 hectares. Nela são 

cultivadas as seguintes culturas (Fig. 4).  

 

Figura 4 -  Prinpais Culturas da Horta Orgânica Comunitária.  
 

 
 

Fonte: Adaptado pela autora, 2018. 

 

O plantio das culturas segue calendário, elaborado junto com a assistência 

técnica, tudo é plantado de acordo com a necessidade de comercialização.  

A colheita (Fig. 5) é realizada semanalmente de acordo com a demanda do 

mercado interno, tendo como principais canais estratégicos de comercialização, a 

exemplo do: PAA, PNAE, CEASA, feiras e diretamente na comunidade in natura. Na 

venda realizadas nas feiras e diretamente na comunidade (in natura) as mulheres e 

jovens separam os produtos e fazem o empacotamento destes em embalagens 

específicas (Fig. 6). No caso das hortaliças folhosas, alface e coentro, em 

embalagens plásticas, para hortaliças frutos e tuberosas, pimentão, couve, cenoura 

e beterraba em sacos.  

Assim, os principais produtos são comercializados nas feiras livres de Lagoa 

Grande e Vermelhos/PE e através do PAA estadual. O fornecimento desses 

produtos garante aos produtores um valor mensal de R$ 6.500,00 reais (seis mil e 

quinhentos reais) por família, totalizando R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) no 

ano, que segundo o contrato é depositado diretamente na conta individual no Banco 

do Brasil. 
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Figura 5 - Colheita e seleção da Horta Orgânica Comunitária.  

 

 

Fonte: Arquivo da ATER – IPA, 2016. 

 

 Os produtos que foram separados e empacotados pelos jovens e mulheres da 

comunidade. 

Figura 6 - Hortaliças embaladas para comercialização. 

 

Fonte: IPA, 2016. 

O tema da inclusão social no contexto da realidade da comunidade Riacho do 

Recreio, tivemos como foco trazer a questão do empoderamento de mulheres que 

vem crescendo paulatinamente, ao assumirem praticamente sozinhas o trabalho 

com a casa, as crianças, os idosos, doentes da família e também na horta, encaram 
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trabalhos pesados e repetitivos, precárias condições de vida, situações de riscos e 

violência física e psicológica.  

Deste modo, percebe-se que cada vez mais mulheres buscam garantir a 

qualidade e variedade da alimentação, assegurando o sustento  e sobrevivência de 

suas famílias, além de alternativas econômicas e práticas adequadas, que possam 

reduzir ou minimizar desperdícios, ao mesmo tempo em que administram as 

questões relacionadas a educação, saúde, segurança alimentar e geração de renda. 

Elas também refletem sobre seus direitos de cidadania adquiridos, tornando-se 

protagonistas de mudanças. 

É essencial a função feminina no grupo de produtores, contribuino tanto na 

execução de afazeres quanto no incentivo da comunidade. Colaborando para a 

complementação da renda da família, através da participação e comprometimento 

muitas vezes é a única responsável pelo provimento da mesma. Cabe destacar o 

papel de mulheres (Fig. 7)  e de jovens nas atividades desenvolvidas na horta, uma 

vez que representam mão de obra fundamental 

Diante disso, esta pesquisa também visa com o produto de trabalho a 

“Cartilha Informativa sobre: A Importância e o Uso de Talos, Cascas, Sementes e 

Folhas na Alimentação Familiar”, elaborada para ser ulizada com ferramente de 

divulgação no processo educativo junto as mulheres e jovens agentes de divulgação 

no incentivo ao consumo de alimentos não convencionais, proporcionará, variedade 

e qualidade nutricional, reduzindo o desperdícios na alimentação consumida 

consequentemente segurança alimentar e nutricional da unidade familiar. 

A ASCOPRURIR e parcerias realizadas com instituições governamentais e 

não governamentais, resultou na consolidação da horta orgânica comunitária que 

representa a principal atividade estratégica de produção agrícola da comunidade de 

Riacho do Recreio. Em sua história, a ideia era preservar e produzir a área doada e 

ser fonte de renda para melhorar a qualidade de alimentos consumidos 

consequentemente melhoria condições de vida com a comercialização dos mesmos.  

A horta orgânica comunitária vem contribuindo com a melhoria das condições 

socioeconômica e segurança alimentar através  da comercialização dos produtos na 

comunidade, em feiras livres e fornecendo também para o PAA garantindo renda no 

período de seca e no ano.  
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Figura 7 - Mulheres trabalhando na horta. 

 
 

Fonte: Arquivo da ATER – IPA, 2011 

 

A forma de organização começou a sofrer profundas modificações,  definiu-se 

responsabilidades, tarefas e deveres do grupo. Destaque a sucessão de jovens 

produtores rurais, que através da participação na horta e nas atividades 

agropecuárias que os pais já vêm desenvolvendo, contribuem de forma diferenciada 

para minimizar problemas adivindos do êxodo dos jovens para os centros urbanos 

pois é um dos grandes impasses  no que diz respeito a reprodução socioeconômica 

da unidade produtiva familiar rural da comunidade. 

Dentro desse contexto, foram concebidas mudanças consideráveis 

decorrentes da atuação de mulheres e jovens produtores familiares rurias, passam a 

ser protagonistas sociais. A gestão da horta resultou de discussões junto aos 

técnicos do (IPA), chegou-se a definição de estratégia no intuito conservacionista, 

preventivo dos recursos naturais, que lhes garantiriam a continuidade produtiva e 

permanência dos mesmos na comunidade com melhores condições de acesso a 

bens e serviços sociais básicos. 

Verificou-se que a posição da mulher na horta orgânica comunitária propõem 

visibilidade ao trabalho feminino, visto que várias atribuições foram desenvolvidas 

por mulheres como, por exemplo, assumir a  liderança em diversos momentos 

político e administrativo da associação e ações socioculturais na comunidade Riacho 

do Recreio. Em  relação a agerência do papel que as mulheres vêm 

desempenhando na horta orgânica comunitária, é que as mulheres são mais 

assíduas e constantes na responsabilidade de permanência, ou seja, ao se 
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comprometerem com determinada atividade, as conduzem até o fim, o mesmo não 

se aplica ao gênero masculino. 

 

No contexto da agricultura familiar e dos processos econômicos recentes 
que transformam o rural em um espaço cada vez mais heterogêneo, 
diversificado e não exclusivamente agrícola, a juventude rural chama a 
atenção como a faixa demográfica que é afetada de maneira dramática por 
essa dinâmica de diluição das fronteiras entre os espaços rurais e urbanos. 
Esta ambiência produz e reproduz sujeitos e sociedades heterogêneas, com 
pessoas de diversas identidades (IPEA, 2011,  p. 8). 
 

Esse abismo que havia entre a cidade e campo hoje não passa de uma linha 

tênue onde as diferenças existentes não podem ser entendidas somente como um 

rural primitivo, ou um urbano civilizado. Isto não significa também que este “novo 

rural” representa melhoria de vida para a totalidade da população do campo. Os 

jovens cultuam laços que os prendem ainda à cultura de origem, ao mesmo tempo 

em que percebem sua autoimagem refletida no espelho da cultura urbana. Estão 

situados em meio a uma cruzada que ainda os prende a família e a escola, entre o 

início da vida profissional e o casamento, entre a dependência e a autonomia 

econômica (IPEA, 2011,  p. 9). 

Nesse contexto, os jovens do meio rural são afetados de maneira mais 

dramática devido questões associadas à falta de perspectivas para quem vive da 

agricultura, almejam seguir padrões tecnológicos da modernização imposto pelo 

sistema capitalista consumista. Eles cada vez mais buscam garantir seu futuro e 

aspiram à construção de seus projetos e sonhos de vida, geralmente vinculados ao 

desejo de inserção profissional e intetectual no mundo moderno. Que em muitas 

regiões,  essa mão de obra jovenm cada vez mais escassa no campo decorrentes 

de fatores culturais, sociais e econômicos contribuim para essa evazão.  

Em destaque, a participação de jovens na horta orgânica comunitária 

ressaltam com aspecto positivo na comunidade, visto que  a sua presença contribui 

para a fortalecimento do segmento da agricultura familiar, proporcionando maior 

contato, valorização e continuidade na comunidade. 

Durante a coleta de dados verificou-se que o desperdício de alimentos na 

comunidade estudada, é miníma, no entanto, observou-se que não existe o 

processamento desses produtos, ao mesmo tempo que o reaproveitamento ocorre 

principalmente no uso de esterco em plantações e alimentação para animais. Isso 
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condiz com a pouca informação dos agricultores no reaproveitamento desses 

produtos para a alimentação. 

Na avaliação junto ao grupo de produtores e respondendo as perguntas 

levantadas sobre a redução de desperdício e de custos de alimentos, foi realizado 

um levantamento da produção e dos alimentos que são descartados na horta 

orgânica comunitária  de Riacho do Recreio. Diante disso, verificou-se que a perda 

de alimentos é mínima, pois o que poderia ser desperdiçado é usado da seguinte 

forma: alimentação familiar; alimentação do rebanho (caprinos, ovinos e avicultura); 

fabricação de biofertilizante; fabricação de composto orgânicos. 

As Informação cedida pelo técnico do IPA,  Manoel Cândido Barros Neto, em 

Lagoa Grande, em maio de 2018. 

 

Na horta  não tem desperdício, tudo é aproveitado para produzir adubação 
orgânica nas culturas cultivadas. Até os restos culturais como ramos, folhas, 
galhos, raízes são aproveitadas são usados para produzir biofertilizante e 
compostagem. 
 

Nessa avaliação foi averiguado que ainda não existe processamento do 

excedente da produção, ou seja, os produtos que apresentam qualidade inferior não 

são agregados valor para serem colocados novamente no mercado. Por isso, essas 

sobras são reutilizadas na própria comunidade. Entretanto, ocorre o aproveitamento 

dos resíduos sólidos, provenientes das áreas de cultivo (restos de cultura), pois o 

material orgânico é utilizado na produção de compostos orgânicos (Fig. 8) que são 

incorporado aos canteiros.  

 

Figura 8 - Produção de composto orgânico com restos de culturas. 

 

Fonte: Arquivo da ATER – IPA, 2011 
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De acordo  com Embrapa (2016), perdas e desperdício da produção e de 

alimentos questiona o sistema de compostagem evita realmente esse desperdício. 

Pois ao destinar alimento que seria jogado no lixo para compostagem, reduz o 

impacto ambiental do desperdício de alimento, mas não reduz o desperdício em si. A 

hierarquia da recuperação do desperdício, elaborada pela Agência de Proteção 

Ambiental dos EUA (EPA), cita a compostagem como a segunda ação menos 

recomendada para lidar com o excedente de alimento (Fig. 9). A ação preferencial é 

reduzir o desperdício na fonte, seguida de destinar o alimento excedente para 

pessoas necessitadas (EMBRAPA, 2016). 

 

Figura 9 - Hierarquia da recuperação do desperdício. 
 

 
 

Fonte: Arquivo da EMBRAPA, apud UPA(EPA), 2016. 
 

Na realidade, essa incorporação dos restos de culturas (compostagem) nos 

plantios proporciona diversas vantagens para a comunidade, tais como: aumento da 

produtividade, melhoria da qualidade do solo, diminuição de gastos com insumos 

além de agredir menos o meio ambiente por se tratar de produtos naturais. 

Sabendo ser imprescindível o comprometimento, participação, compromisso e 

profissionalismo para o fortalecimento do grupo, visto que um dos seus benefícios é 

fixar homens e mulheres produtores no campo, para tanto se faz necessário a busca 

por alternativas práticas de aproveitamento e beneficiamento do excedente da 

produção agrícola, pois dessa forma agregaria maior valor de venda aos produtos, 

consequentemente mais uma fonte de renda para unidades produtivas familiares 

rurais e sua inclusão socioeconômica na sociedade.  
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Percepções diante desse processo, é que as questões educativa formais e 

informais são relevantes para base da construção e reconstrução de saberes 

individuais e coletivos na gestão da horta orgânica comunitária, em frente aos 

desafios e necessides demandadas pelo mercado consumidor. 

A participação do grupo no PAA tem sido de suma importância em relação ao 

valor, agregando a renda média mensal da unidade familiar do grupo da horta 

orgânica comunitária, da ASCOPRURIR. Traz garantia de acesso a alimentos em 

quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de 

insegurança e risco alimentar e nutricional e por outro lado contribuir para o 

fortalecimento da agricultura familiar, também promove a estruturação de novas 

redes de abastecimento agroalimentar, atrelando agricultores familiares (produtores) 

a grupos sociais em situação de risco alimentar (consumidores). 

A comunidade será beneficiada com um investimento de R$ 244.572,32, fruto 

da parceria entre prefeitura municipal de Lagoa Grande/PE, IPA e Banco Mundial. O 

Projeto da Horta Orgânica junto ao Prorural, elaborado pelo Eng. Agronômo o Sr. 

Manoel Cândido Barros Neto, técnico do IPA  lotado no escritório local em Lagoa 

Grande/PE, prevê a instalação de um galpão completo; triturador orgânico; balança; 

local de preparação de embalagens de hortaliças; escritório; depósito de insumos; 

sistema de irrigação por gotejamento com moto-bomba; depósito de emergência de 

água; sistema de eletrificação com transformador; isolamento da área com tela; 

insumos para hortaliças; reboque de motocicleta; entre outros equipamentos. Os 

últimos detalhes foram acertado em reunião realizada secretário municipal de 

agricultura e o técnico  do IPA de Lagoaga Grande/PE. (LEÃO; B.NETO, 2014). 

Destacamos  a aprovação do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural 

(PRORRURAL), o “Projeto de Irrigação por Gotejamento” com ele melhores 

condições de produção e variedade das hortaliças cultivadas, o sistema de irrigação, 

onde contemplará a construção de um galpão, um escritório e um reservatório, entre 

outras melhorias.  

 

Com isso estima-se um aumento gradativo na renda da unidade familiar 
para os próximos anos, contribuindo com a elevação da autoestima dos/as 
agricultores (as), a melhoria da qualidade e produtividade, tais como: A 
importância da qualidade dos produtos comercializados no mercado local, 
com preços que dependem da oferta e demanda do produto ao longo do 
ano; A busca constante melhoria do processo de produção e 
comercialização, oferecendo aos seus clientes continuidade e segurança 
alimentar; O conhecimento de mercado, trabalhando com parcerias sólidas; 
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O beneficiamento  e melhoramento de práticas de manejo do solo formação 
dos canteiros e plantio, dando-lhes condições de agregar valor ao produto; 
Implementação de espaço para processamento das hortaliças e 
fornecimento de equipamentos; Aproveitamento de todos os resíduos 
sólidos da áreas de cultivo para a produção de composto orgânico a ser 
incorporado aos canteiros; Aliar a capacidade produtiva do grupo em 
absorverem novas técnicas e tecnologias visando o desenvolvimento justo e 
equilibrado; Proporcionando aumento na produção e na renda do 
integrantes consequentemente melhoria na qualidade de vida das pessoas. 
(LEÃO & NETO, 2014, p. 10). 

 

Estima-se com a implantação do projeto de irrigação por gotejamento, 

ocorrerá gradativamente redução dos custos de: produção, energia elétrica e os 

problemas de ordem ambiental, aumentando da produtividade, por apresentar 

grande eficiência proporcionará progresso sociais e econômicos para os produtores. 

Destacamos a visita realizada no dia 02 de fevereiro de 2018, com 

representantes do Senador Fernando Bezerra Coelho, do ministro Fernando Filho e 

plíticos de Lagoa Grande/PE, que teve como objetivo de buscar junto à comunidade 

a melhoria no abastecimento d´água do Riacho do Recreio, Sítio Tanque, como 

também, um estudo para construção da adutora que levará água as comunidades de 

Barra Bonita, Ribeira, Baixa do Juazeiro, Campo Alegre entre outras comunidades, 

chegando até ao Distrito de Jutaí (LAGOA GRANDE-PE, 2018). 

Apesar da importância na aprovação desse projeto, infelizmente não 

obstantes os interesses políticos eleitoreiro no momento da visita realizada por 

representantes políticos ter aprovado, o recuso financeiro não foi liberado. 

Nesse dia também foi apresentado outo projeto que incuiria a implantação do 

pátio padronizado para feira de produtos orgâncos, do sistema simplificado de água, 

da construção de mais barreiros e barragens na comunidade de Riacho do Recreio, 

em parcerias com  órgãos voltado para assistência rural, como: IPA, Prorural, 

Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (ADAGRO), 

Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco (ITERPE) e Centro 

Econômico de Abastecimento Sociedade Anônima (CEASA).  

A previsão da assinatura do Termo de Parcerias entre produtores da 

agricultura familiar com o Banco do Nordeste e Banco do Brasil, garantirá 

financiamento para esses projeto (ASCOM, 2018). 

Dessa forma, comunidade e demais parceiros, consistiu relações 

preponderante para um orientação técnica/científica no desenvolvimento das ações 

na horta orgânica comunitária (Fig. 10), teve como finalidade capacitaçãode 

mulheres e jovens valorizando seus conhecimentos empírico/técnico/científico nas 
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resoluções de problemas  inerentes as questões cotidiana do grupo e  da 

comunidade permitiu uma melhor interação e participação gerando novos 

conhecimento em benefícios de todos. 

 

Figura 10 - Técnicos do IPA auxiliando os produtores. 

 

Fonte: Arquivo da ATER – IPA, 2011. 

Fonte: Arquivo da ATER, 2011 

  

Dessa forma, prevaleceu as contribuições dos integrantes do grupo e dos 

conhecimentos interdisciplinares dialogados entre si numa perspectiva educativa na 

busca de novo aprendizado, através da valorização de experiências individuais e 

coletivas respeitando suas crenças, valores e saberes voltados para o bem-estar 

comum. 

De acordo com os relatos e observações vivenciados em campo através do 

estudo de caso e experiência do grupo da horta comunitária orgânica. O fato que ao 

optarem pela horticultura orgânica, por uma atividade sustentável, onde usariam os 

recursos naturais e humanos disponíves trabalhando área coletiva contribuiriam para 

conservação do ambiente doado para obtenção do sustento das unidades familiares. 

A falta de apoio inicial de algumas entidades políticas locais e de capital para 

investirem na infraestrutura e a dificuldade de comercialização dos produtos com 

preços de orgânicos foram motivos  de frustações..  
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Pesar de outras atividades a agricultura na comunidade é a principal,  O 

planejamento e organização dos trabalhos a ser realizado é de reponsabilidade de 

todos, dividindo-os de acordo com a programação semanal: construção de canteiros, 

irrigação diária, plantio, produção em grupo da fabricação dos fertilizantes e 

compostos orgânicos (caldas e inseticidas naturais) e quando preciar ser feito algum 

benefício na horta. 

De acoro com depoimentos, mudanças víveis foram constatadas na renda 

das famílias, pois algumas tem a atividade como meio de sobrevivência e outras 

como complemento da renda e também  na alimentação e no modo de ver a 

natureza e cuidar principalmente no trabalho coletivo. 

Estabelecimentos de normas e regras de trabalho e convivência foram 

definidas para o desenvolvimento e harmonia do grupo, a conscientizado do todo 

responsabilidade assumida ao realizarem tarefas individuais e coletivas sempre que 

necessário. Para oreconhecimento do trabalho,  dos produtos, da qualidade e 

certificação fideliza novos clientes. 

      Ressalta-se o empoderamento de mulheres e jovens produtores familiares 

para inclusão socioeconômica e promoção do processo educativo necessário para 

uma mudanças de hábitos, valores e tabus alimentar, é visto como alternativa na 

busca na redução do desperdício da produção e de alimentos. Contudo, a auto 

avalição dos participantes foi como sendo uma experiência fantástica apesar das 

muitas dificuldades mesmo assim um trabalho é satisfatório. 

Uma alimentação variada de qualidade, equilibrada, saudável, nutritiva e com 

baixo custo, poderá estar disponibilizada como alternativas alimentar para 

complementar e variar o cardápio e a  dieta convencional. Para isso, é fundamental 

a aquisição de uma nova postura no dia a dia perante o problema do desperdício da 

produção e de alimentos, na qual contribuirá para reverter a fome.  

Dessa forma, incentivar outas famílias a trabalharem com agroecologia e 

consumirem partes dos alimentos que normalmente são descartados, com os talos, 

cascas, sementes e folhas de brócolis, beterraba, salsa, cebolinha e couve e etc, 

são de grande relevância para o reaproveitamento das sobras dos legumes e 

verduras que serão descartados e também pode obter uma melhoria financeira ao 

reduzir custo com alimentação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse sentido, a assistência técnica dos órgãos governamentais para os 

produtores rurais foi relevante para os agricultores, mesmo não dispondo de todos 

os recursos necessários para assistenciar as famílias. Vale ressaltar o papel da 

Associação Comunitária dos Produtores Rurais do Riacho do Recreio 

(ASCOPRURIR) e do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) que oportunizam 

meios que promovem vantagens para os agricultores.  

Assim, a horta orgânica comunitária do Riacho do Recreio é beneficiada com 

o apoio desses órgãos, que proporcionam maior rentabilidade para esses pequenos 

produtores através do acompanhamento técnico e da divulgação de seus produtos 

naturais. Além disso, é notória o trabalho da participação de mulheres e jovens no 

âmbito social e econômico pela lutando para o êxito da horta, pois ela contribui como 

fonte de renda para unidade de produção familiar e em alguns casos a principal. 

Nesse sentido, a introdução de práticas de educação alimentar que 

incentivem o aproveitamento e beneficiamento do excedente da produção, é de vital 

importância para reutilizar alimentos que poderia ser descartados. Sendo assim, 

mudanças de hábitos e valores alimentares por meio de processos educativos 

auxiliam eficazmente na redução do desperdício de alimentos. 

Desta forma, a redução da perda diária de alimentos ocorrerá mediante a 

implantação de programas e/ou técnicas alternativas de reaproveitamento e 

beneficiamento desses alimentos. Essa iniciativa além de minimizar o desperdício, 

promove melhorias na qualidade e variedade nutricional do cardápio, reduzindo 

custos e perdas na alimentação familiar. 

Visando contribuir com essa prática, a cartilha informativa “Aproveitamento 

Integral dos Alimentos: a importância e o uso de talos, cascas, sementes e folhas”, 

com  a participação interativa do grupo estudado, anexada nesse trabalho. Ela 

contribuirá na aquisição de novos conhecimentos e  hábitos em relação ao uso  de 

alimentos não convencionais. A divulgação dessa cartilha tem o objetivo de propiciar 

melhorias na alimentação e redução do descarte na produção. Por isso, espera-se 

levar essas informações a agricultores familiares rurais e demais leitores, almejando 

minimizar o desperdício diário da produção e de alimentos. 

Diante do exposto, espera-se que as mulheres e jovens produtores rurais 

sensibilizados da importância do aproveitamento integral dos alimentos, juntamente 
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com a comunidade do Riacho do Recreio adote novos hábitos alimentares, que além 

de minimizar o desperdício, contribuirá para a melhoria das condições 

socioeconômicas do grupo de agricultores. Dessa forma, sugere maior atuação da 

associação local (ASCOPRURIR) no desenvolvimento de ações educativas 

preventiva para redução do desperdício de alimentos, instigando a comunidade a 

adotar e divulgar práticas coletivas para minimizar a perda de alimentos. 

Logo, a redução do desperdício se faz mediante a participação de todos, ou 

seja, é essencial o comprometimento da comunidade na promoção de ações 

educativas e técnicas alternativas de gestão no uso, no aproveitamento e 

beneficiamento do excedente da produção e de alimentos. Assim, tem-se como 

propósito assegurar mudanças de atitudes de forma que todos sejam beneficiados 

com a redução do desperdício da produção de alimentos, e que essa medida se 

propague a nível local ou regional, como um modelo a ser seguido pelos demais 

produtores. 
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APÊNDICE 

 
 
APÊNDICE A – Levantamento de Dados da Comunidade Riacho do Recreio Lagoa 
Grande/PE. 
 

 
1. Descreva o processo histórico da à Associação Comunitária de Produtores 

Rurais de Riacho do Recreio (ASCOPRUIR) e do grupo de produtores da horta 

orgânica comunitária.  

2. Descrever o processo de Certificação: Como foi? Quando iniciou/ideia de 

quem? Qual a Certificadora? 

3. Descreva sobre a Estrutura Organizacional da Comunidade Riacho do Recreio.    

4. Descreva sobre a Organização Social da Comunidade (cultura; folclore; 

religiões; educação; saúde; etc). 

5. Como o Grupo de Produtores Orgânico está organizado (quantidade de: 

família, filhos, produtos e etc). 

6. Quais as parceiras e de que forma contribuem para o desenvolvimento do Grupo. 

7. Quais Projetos o Grupo foi contemplados de maneira? 

8. Descreva o processo de comercialização do Grupo. 

9. Descreva o processo de comercialização pelo PAA. 

10. Quais são as outras formas de comercialização da produção do Grupo. 

11. Como o Grupo ver a questão do Aproveitamento e Beneficiamento do 

Excedente da Produção (folhas, cascas, sementes, talos e etc). 

12.  Como o Grupo ver a questão do Desperdício da Produção na Horta e de 

Alimentos. 

13. Quais as principais causas e consequências para o grupo e as famílias com o 

desperdício da produção na horta e de alimentos? 

14. O que o grupo faz para diminuir e eliminar esses desperdícios visando 

aumentar os rendimentos do grupo consequentemente das famílias? 

15. Qual a importância da Inclusão Sócia Econômica de Mulheres e Jovens 

dentro do Grupo (quais vantagem e melhoria que aconteceram pessoalmente e na 

família), a situações das famílias antes e depois da Horta Comunitária e também a 

participação no PAA. 

16. Como se dá o acesso à água para consumo (humano, horta e animais), tem 

tratamento qual? 
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17. Quanto à Sanidade Humana (posto de saúde, escolas 

18.  Quanto à Sanidade dos Animais (controle, vacinas, quantidade do rebanho 

por família do grupo e quais animais: Caprino/Ovino/Suíno/ Ave, etc). 

19. Outras informações a respeito do Grupo. 

 

________________________________________ 
Terezinha de Jesus Barbosa 

Economista Doméstica 
CRED I N/NE  Nº 0054 

(74) 98814 – 0715 
Email: terezajbarbosa@hotmail.com 

 
OBRIGADA! 
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ANEXOS 

  

ANEXO A -  Carta de Anuência (Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012 

CNS/CONEP). 

 

Aceito os pesquisadores vinculados (as) ao Grupo de Produtores da Horta 

Orgânica Comunitária da Associação Comunitária de Produtores Rurais de Riacho 

do Recreio (ASCOPRUIR). 

 

1. _________________________________________________________________

________________,CPF: ______._____._____- - ____; 

2. _________________________________________________________________

________________,CPF: ______._____._____- - ____; 

3. _________________________________________________________________

________________,CPF: ______._____._____- - ____; 

4. _________________________________________________________________

________________,CPF: ______._____._____- - ____; 

5. _________________________________________________________________

________________,CPF: ______._____._____- - ____; 

6. _________________________________________________________________

________________,CPF: ______._____._____- - ____; 

7. _________________________________________________________________

________________,CPF: ______._____._____- - ____; 

8. _________________________________________________________________

________________,CPF: ______._____._____- - ____; 

9. _________________________________________________________________

________________,CPF: ______._____._____- - ____; 

10. _________________________________________________________________

________________,CPF: ______._____._____- - ____; 

11. _________________________________________________________________

________________,CPF: ______._____._____- - ____; 

12. _________________________________________________________________

________________,CPF: ______._____._____- - ____; 
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13. _________________________________________________________________

________________,CPF: ______._____._____- - ______. 

 

Sob a responsabilidade da pesquisadora Terezinha de Jesus Barbosa  CPF: 

235.342.644 – 00, pesquisadora do PROJETO SOCIAL APROVEITAMENTO E 

BENEFICIAMENTO DO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO NA INCLUSÃO SÓCIO 

ECONÔMICA DE MULHERES E JOVENS PRODUTORES RURAIS, DO 

MESTRADO EM EXTENSÃO RURAL. (UNIVASF), 56304-917 Petrolina, PE, Brasil, 

Orientador: Profª Drº Wagner Pereira Felix Co-orientadora: Profª Drª. Lucia Marisy 

Souza Ribeiro de Oliveira. LINHA DE PESQUISA: “II - Processos de Inovação Sócio 

Tecnológicas e Ação Extensionista”. 

 

Cientes dos objetivos e da metodologia da pesquisa acima citada concedem a 

anuência para seu desenvolvimento, desde que me sejam assegurados os requisitos 

abaixo:  

• O cumprimento das determinações éticas da Resolução nº466/2012 CNS/CONEP. 

• A garantia de solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do 

desenvolvimento da pesquisa. 

• Não haverá nenhuma despesa para esta instituição que seja decorrente da 

participação dessa pesquisa. 

• No caso do não cumprimento dos itens acima, a liberdade de retirar minha 

anuência a qualquer momento da pesquisa sem penalização alguma.  

 

 

 

Lagoa Grande/PE, Brasil                    _______de _______________de ________ 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE 

 

Título da Pesquisa: “Aproveitamento e Beneficiamento do Excedente da Produção 

na Inclusão Socioeconômica de Mulheres e Jovens Produtores Rurais do Riacho do 

Recreio, Lagoa Grande/PE”  

 
Nome da Pesquisadora: Terezinha de Jesus Barbosa  
 
Nome do Orientador: Profº Drº Wagner Pereira Felix 
 
Nome da Co-Orientadora: Profª Drª Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira. 
 
 
1. Natureza da pesquisa: O (A) senhor (senhora) está sendo convidado (a) a 

participar desta pesquisa que tem como finalidade proporcionar ao grupo de 

produtores familiares rural da horta comunitária orgânica, informações sobre o 

aproveitamento e beneficiamento integral do excedente da produção, manipulação e 

preparação dos alimentos evitando desperdícios e diminuindo custos na 

alimentação, na comunidade de Riacho do Recreio município de Lagoa Grande 

(PE). 

 

2. Participantes da pesquisa: Serão 13 participantes, composta por pequenos 

produtores orgânicos familiares rurais residentes na zona rural na comunidade 

Riacho do Recreio Município de Lagoa Grande, Estado de Pernambuco. 

 

3. Garantias éticas aos participantes da pesquisa: Antes da realização da 

pesquisa os participantes serão informados sobre os objetivos do estudo, sigilo, 

riscos e benefícios. Esta pesquisa dará garantias éticas, através do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido – TCLE, no qual os participantes terão liberdade e 

integridade de participaram ou não da pesquisa. Será garantida a preservação dos 

dados que possam identificá-los, a privacidade, o sigilo, a confidencialidade e o 

modo de efetivação da pesquisa. A pesquisadora responsável assume o 

compromisso de cumprir os Termos da Resolução nº 510/2016, do Conselho 

Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde e demais resoluções complementares à 

mesma. 
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4. Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo o/a senhor/senhora 

permitirá que a pesquisadora Terezinha de Jesus Barbosa faça questionamentos 

inerentes ao Projeto do qual participam. O/A senhor/senhora tem liberdade de se 

recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da 

pesquisa, sem qualquer prejuízo para o/a senhor/senhora. Sempre que quiser 

poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone da 

pesquisadora do Projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em 

Pesquisa.  

 

5. Sobre os encontros/entrevistas: O uso de visitas, reuniões, orientações 

técnicas e entrevistas serão realizadas em espaços comunitários (igreja, associação, 

escola e etc.) na comunidade Riacho do Recreio Município de Lagoa Grande/PE. A 

pesquisadora assegura que essa pesquisa não terá a sua fase campo/coleta iniciada 

segundo Parecer Final do CEP. 

 

6. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa envolve riscos mínimos, 

pois nas visitas, reuniões ao responder as entrevistas e dar os depoimentos, serão 

tomadas todas as precauções para assegurar à ética, o sigilo de identidade dos 

respondentes e garantia de assistência gratuita integral. Em caso da percepção de 

qualquer risco ou dano significativos ao participante ou à instituição da pesquisa, 

será comunicado ao Sistema CEP/CONEP, para avaliar a necessidade de 

adequação ou suspensão do estudo, visando à minimização e proteção do 

participante da pesquisa. 

 

7. Confidencialidade: Será garantida a preservação dos dados que possam 

identificá-los, a privacidade, o sigilo, a confidencialidade e o modo de efetivação da 

pesquisa. Assim, os participantes da pesquisa não serão identificados e todas as 

informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente a 

Pesquisadora, seu Orientador e a Co-orientadora terão conhecimento de sua 

identidade, os quais se comprometem em mantê-la em sigilo ao publicar os 

resultados dessa pesquisa.  

 

8. Benefícios: Ao participar desta pesquisa o/a senhor/senhora não terá nenhum 

benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo forneça informações 
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relevantes sobre o aproveitamento e beneficiamento integral do excedente da 

produção, manipulação e preparação dos alimentos para diminuição de desperdícios 

e custos na alimentação da unidade familiar, gerando benefícios também a outros 

agricultores e na comunidade, onde pesquisador se compromete a divulgar os 

resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das informações coletadas, conforme 

previsto no item anterior.  

 

9. Pagamento: O/A senhor/senhora não terá nenhum tipo de despesa para 

participar desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.  

10. Direitos: O/A senhor/senhora terá direito a confidencialidade dos dados e o 

direito a buscar assistência gratuita integral, ressarcimento e indenização, caso sofra 

algum dano decorrente da pesquisa.  

 

11. Garantias aos participantes: Será garantido aos participantes, acesso aos 

resultados da pesquisa. Os participantes não terão nenhum benefício financeiro 

direto, entretanto, este estudo traz benefícios à comunidade Riacho do Recreio 

município de Lagoa Grande/PE, tendo em vista que a horta comunitária orgânica 

possui papel econômico, social e ambiental relevante. 

 

12. Do Conselho de Ética em Pesquisa (CEP): O contato do CEP para sugestões, 

elogios, esclarecimentos ou denúncia sobre os  pesquisadores é: 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Professora Luciana Duccini 

Vice-Coordenador: Rodolfo Araújo Silva 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896 

E-mail: cedep@univasf.edu.br 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma 

livre para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem: Confiro que recebi cópia deste Termo de Consentimento, e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.  

Obs.: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

 

 

 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Tendo em vista os itens apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, declaro que 

concordo em participar da pesquisa. 

 
 

_________________________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
______________________________________ 

Terezinha de Jesus Barbosa 
Assinatura da Pesquisadora 

 
 

_____________________________________ 
Prof. Dr. Wagner Pereira Felix 

Assinatura do Orientador 
 
 

Pesquisadora: Terezinha de Jesus Barbosa – (74) 98814 – 0715 
 
Orientador: Wagner Pereira Felix – (87) 99157 - 1686  
 
Co-Orientadora: Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira – (87) 2101 - 6768 
 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Luciana Duccini 
 
Vice-Coordenadora: Deuzilane Muniz Nunes  
 
Telefone do Comitê: (87) 2101-6896  
 
E-mail cedep@univasf.edu.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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ANEXO C - Termo de Anuência 

 

 

Declaramos para os devidos fins que estamos de acordo com a execução do projeto 

de pesquisa da pesquisadora Terezinha de Jesus Barbosa, intitulado 

“Aproveitamento e Beneficiamento do Excedente da Produção na Inclusão 

Sócio Econômica de Mulheres e Jovens Produtores Rurais do Riacho do 

Recreio, Lagoa Grande – PE” sobre a coordenação e a responsabilidade do 

Orientador Profª Drº Wagner Pereira Felix a, do Programa de Pós-Graduação em 

Extensão Rural (PPGExR) da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF), o qual terá o apoio dessa instituição. 

 
 
 
 

Petrolina/PE, ____de ____de 201___ 
 

 

 
 
 

_____________________________ 

Diretor de Extensão 
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ANEXO D - Termo de Compromisso do Pesquisador 

 

Eu, Terezinha de Jesus Barbosa, pertencente à Pós-Graduação em 

Extensão Rural, pesquisadora responsável pela Pesquisa “Aproveitamento e 

Beneficiamento do Excedente da Produção na Inclusão Sócio Econômica de 

Mulheres e Jovens Produtores Rurais do Riacho do Recreio, Lagoa Grande – 

PE.” comprometo-me a observar e cumprir as normas da Resolução 466/2012 do 

CNS em todas as fases da pesquisa, assumindo inclusive o compromisso de anexar 

os resultados na Plataforma Brasil ao término da pesquisa. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Lagoa Grande/PE, ____ de ____ de 201__ 

 

 

____________________________________ 
Terezinha de Jesus Barbosa 

CPF: 235.432.644 - 00 
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ANEXO E – Cópia do artigo submetido  

Aproveitamento e Beneficiamento do Excedente da Produção na Inclusão Socio 
econômica de Mulheres e Jovens Produtores Rurais do Riacho do Recreio, Lagoa 
Grande/PE. 
 
 

RESUMO 
 
Este artigo analisa a agricultura familiar e sua relevância na produção de alimentos no contexto 
histórico, social e econômico, garantiu e garante a sobrevivência da humanidade. Mudanças de 
hábitos e valores alimentares são fundamentais para uma postura crítica, reflexiva e participativa em 
relação ao processo educativo, na redução do desperdício. Objetivou-se neste artigo proporcionar ao 
grupo de produtores familiares rurais da horta comunitária orgânica, informações sobre o 
aproveitamento e beneficiamento integral do excedente da produção, manipulação e preparação dos 
alimentos evitando desperdícios e diminuindo custos na alimentação, na comunidade de Riacho do 
Recreio município de Lagoa Grande (PE), o grupo constituído por 13 produtores familiares rurais, 
pertencentes a Associação Comunitária de Produtores Rurais do Riacho do Recreio. Foram 
realizadas pesquisas exploratórias com abordagem qualitativa numa metodologia participativa com 
enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural. Com o objetivo proporcionar informações, 
descrever e analisar questões sobre o desperdício da produção e de alimento junto ao grupo de 
produtores. A culminância dessas ações tem como proposta o planejamento e elaboração 
participativa de uma “Cartilha Informativa” sobre: A Importância e o Uso de: talos, cascas, sementes e 
folhas na Alimentação Familiar. Nesse sentido, espera-se assim colaborar na redução do desperdício 
da produção e de alimentos pelo grupo de agricultores da horta orgânica comunitária a partir do 
engajamento e comprometimento de todos na busca por soluções práticas que garantam a segurança 
alimentar e nutricional de famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade alimentar 
em nossa comunidade, município, estado e país.  

 
PALAVRA-CHAVE: Agricultura Familiar. Desperdício. Inclusão Sócio Econômica. 
 

APPROPRIATION AND BENEFIT OF THE SURPLUS OF PRODUCTION IN THE 
INCLUSION OF THE ECONOMIC PARTNERSHIP OF WOMEN AND YOUNG 

RURAL PRODUCERS OF THE  
RECREIO, LAGOA GRANDE/PE. 

 
ABSTRACT 
 
This article analyzes family agriculture and its relevance in the production of food in the historical, 
social and economic context, guaranteed and guarantees the survival of humanity. Changes in habits 
and food values are fundamental for a critical, reflexive and participatory attitude towards the 
educational process, in the reduction of waste. The objective of this article was to provide the group of 
rural family farmers of the organic community garden with information about the use and integral 
processing of excess production, handling and preparation of food avoiding waste and reducing costs 
in food, in the community of Riacho do Recreio municipality of Lagoa Grande (PE), the group 
consisting of 13 rural family producers, belonging to the Association of Rural Producers of Riacho do 
Recreio. Exploratory researches with a qualitative approach were carried out in a participatory 
methodology with a multidisciplinary, interdisciplinary and intercultural approach. In order to provide 
information, to describe and analyze questions about the waste of production and food with the group 
of producers. The culmination of these actions is the planning and participatory elaboration of a 
"Informative Booklet" on: The Importance and Use of: (stalks, husks, seeds and leaves) in Family 
Food. In this sense, it is hoped to collaborate in reducing the waste of production and food by the 
group of farmers in the organic community garden from the commitment and commitment of all in the 
search for practical solutions that guarantee the food and nutritional security of families that are in 
situations of risk and food vulnerability in our community, municipality, state and country. 
 
KEYWORD: Family Agriculture. Waste. Socioeconomic Inclusion. 

 



90 
 

INTRODUÇÃO 

A agricultura familiar e sua relevância na produção de alimentos no contexto 

histórico, social e econômico, garantiu e garante a sobrevivência da humanidade. 

Mudanças de hábitos e valores alimentares são fundamentais para uma postura 

crítica, reflexiva e participativa em relação ao processo educativo, na redução do 

desperdício. Segundo a ONU, até chegar ao prato do consumidor, pelo menos 30% 

da produção anual de alimentos é desperdiçada. Acredita-se que o consumo de 

alimentos não convencionais (talos, cascas, sementes e folhas) utilizado no preparo 

de doces, geleias, sopas, caldos, sucos, feijão, dentre outros.  

Considerando que mudanças de hábitos e valores alimentares são 

fundamentais para uma postura crítica, reflexiva e participativa em relação ao 

processo educativo, a Agricultura Familiar (AF) possui papel relevante na produção 

de alimentos, e estes devem ser produzidos por meio do manejo sustentável dos 

agroecossistemas, bem como, o respeito às diversidades culturais e a identificação 

das necessidades local das comunidades e do homem rural. 

A escolha do tema foi a partir da pesquisa de campo, realizada na 

comunidade de Riacho do Recreio, comunidade do município de Lagoa Grande 

(PE), constituído por 13 produtores familiares rurais, pertencentes à Associação 

Comunitária de Produtores Rurais do Riacho do Recreio (ASCOPRURIR), com o 

apoio da equipe de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), do escritório local 

do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) em Lagoa Grande (PE), pertencente a 

Gerência Regional de Petrolina (PE). 

Este artigo tem como objetivo proporcionar ao grupo de produtores familiares 

rurais da horta comunitária orgânica, informações sobre o aproveitamento e 

beneficiamento integral do excedente da produção, manipulação e preparação dos 

alimentos evitando desperdícios e diminuindo custos na alimentação, na 

comunidade de Riacho do Recreio município de Lagoa Grande (PE). Nesse sentido, 

o trabalho se dispõe a responder as questões levantadas: Qual é a importância do 

processo de aproveitamento e beneficiamento do excedente da produção da horta 

orgânica comunitária, para a inclusão do grupo de mulheres e jovens de Riacho do 

Recreio? E Quais são as contribuições para a redução do desperdício da produção e 

de alimentos, bem como, para a inclusão sócia econômica das famílias que 

sobrevivem dessa prática? 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Há milênios a agricultura sofreu diversas transformações em seu processo 

evolutivo, o homem e sua relação com a agricultura e a domesticação de pequenos 

animais constituíram as principais atividades de subsistência e sobrevivência da 

humanidade. Por mais importante que tenha sido o processo de desenvolvimento, 

que alçou a humanidade do nível semianimal até o nível dos homens capazes 
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tecnicamente de construírem habitações e fabricar instrumentos usando a pedra, no 

entanto, ainda extremamente débeis na luta contra as forças da natureza, o que se 

exprimia, sobretudo, no seu nomadismo por força da precariedade das fontes de 

alimentação (MARXISMO SEGAL, 2016). 

De acordo com Mazoyer e Roudart em 2010, aumentar a valência ecológica 

da espécie explorada para acrescentar finalmente a da espécie exploradora é, no 

fundo, a lógica dessas relações particulares entre espécies que constituem a 

agricultura e a criação. Portanto a cultura ou a criação de uma espécie, longe do fim 

de sua exploração é sim a continuidade da espécie por outros meios. 

 Por tanto, a agricultura e a criação são formas elaboradas de mutualismo, 

mas um mutualismo assimétrico no qual o desenvolvimento da espécie explorada é 

comandada pelo trabalho espécie exploradora, e no qual o desenvolvimento da 

espécie exploradora é, em contrapartida, condicionado pelo da espécie explorada 

(MAZOYER e ROUDART, 2010). 

Na metade do século XX, a revolução agrícola contemporânea, (elevada 

motorização-mecanização, seleção de variedades de plantas e de raças de animais 

com forte potencial de rendimento, ampla utilização dos fertilizantes, dos alimentos 

concentrados para o gado, e produtos de tratamento das plantas e dos animais 

domésticos) prosperou vigorosamente nos países desenvolvidos e em alguns 

setores limitados dos países em desenvolvimento (MAZOYER e ROUDART, 2010). 

Todas essas mudanças ocorridas até então, acabaram culminando, dentre 

outras coisas, no empobrecimento dos agricultores e no aumento do êxodo rural, 

transferindo da pobreza rural para os grandes centros urbanos. A modernidade não 

altera a estrutura de desigualdade, ou seja, ocorreu a modernização da produção 

agrícola, mas conserva-se a desigualdade no campo e o aumento da degradação 

ambiental (SANTOS, 2009). 

AGRICULTURA FAMILIAR 

Vale ressaltar que, a agricultura familiar em seu contexto histórico, social e 

econômico, garantiu e garante a sobrevivência da espécie humana, eliminando 

definitivamente o risco de sua extinção. Além disso, com a crescente eficiência 

agrícola permitiu o surgimento de sociedades cada vez mais complexas, 

possibilitando o crescimento de grande variedade de atividades profissionais 

(PATERNIANI, 2001). 
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Conforme sua complexidade, variedade princípio, ecológico, econômico e 

social a agricultura em dado momento variam de uma localidade a outra. As 

múltiplas formas de agricultura, conceber, em termos de sistema agrário a 

agricultura praticada em determinado momento e lugar consiste em decompor essa 

mesma agricultura em dois subsistemas principais: o ecossistema cultivado e o 

sistema social produtivo. 

Apesar das diversas alterações conceituais ocorridas ao longo do tempo, a 

agricultura familiar ainda considera o cultivo da terra por parte de uma família na 

qual os agricultores são gestores e trabalhadores das suas próprias terras incluindo 

todas as atividades agrícolas ligadas ao desenvolvimento rural. 

A agricultura familiar é caracterizada pelo pleno exercício profissional por 

parte das novas gerações e, mais que aprendizado de um ofício, envolve a gestão 

de um patrimônio imobilizado em terras e em capital. Segundo os autores o 

aprendizado é desenvolvido a partir do trabalho de toda a família em tal patrimônio, 

e esse possui duplo conteúdo social: a) é a base material de um negócio mercantil e 

b) sobre este patrimônio repousa não só a manutenção, mas a própria organização 

da vida familiar; assim a agricultura familiar caracteriza-se pela unidade entre 

negócio e família (ABRAMOVAY et al , 1998). 

No Brasil, há quatro décadas, era praticamente desconhecida à expressão 

“agricultura familiar”. Quando começou a ser utilizada, não passava de uma 

expressão equivalente à “pequena produção”, “agricultura de baixa renda” ou até 

“agricultura de subsistência”, representando um julgamento prévio sobre o tamanho 

e desempenho econômico dessas unidades de produção. Com essa visão, as 

pesquisas e os estudos realizados acabavam por condenar o futuro desse segmento 

agrícola, visto que os números dos censos lhe atribuíam uma importância 

econômica cada vez menor (EDIÇÕES CÃMARA, 2016). 

Assim como consequência do intenso processo modernizador da agricultura 

brasileira acarretou impactos ambientais e transformações sociais em magnitudes 

tão amplas que, por si só, justificam a revisão de todo o modelo de desenvolvimento 

imposto ao setor agrícola. A intensificação no uso de insumos químicos, mecânicos 

na agricultura acelerou a degradação de solos, a contaminação do meio ambiente e 

a agressão aos recursos naturais, com reflexo direto na qualidade de vida das 

populações rurais e urbanas (CAPORAL e COSTABEBER, 2004). 

Na prática, a agricultura familiar é responsável pela segurança alimentar da 

maior parte da população, sendo responsável pela produção dos alimentos básicos 

do país, como arroz, feijão, milho e mandioca. Por outro lado, a chamada agricultura 

patronal pode ser entendida como a responsável pela exportação dos produtos 

produzidos em larga escala, como soja, derivados da cana-de-açúcar, derivados 

cítricos etc. É responsável pelo setor primário do agronegócio brasileiro (FBDS, 

2014). 

De acordo com Buainain e Filho (2006) a diversificação na agricultura familiar 

são tantas que talvez seja um equívoco conceitual tratarem grupos com 

características e inserções socioeconômicas tão distintas sob o mesmo rótulo como 
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agricultores familiares apenas porque têm um traço comum: utilizar majoritariamente 

mão-de-obra familiar. 

Os agricultores familiares não se diferenciam apenas em relação à 

disponibilidade de recursos e à capacidade de geração de renda e riqueza. Também 

se diferenciam em relação às potencialidades e restrições associadas tanto à 

disponibilidade de recursos e de capacitação/aprendizado adquirido, como à 

inserção ambiental e socioeconômica que podem variar radicalmente entre grupos 

de produtores em função de um conjunto de variáveis, desde a localização até as 

características particulares do meio ambiente no qual estão inseridos. O universo 

diferenciado de agricultores familiares está composto de grupos com interesses 

particulares, estratégias próprias de sobrevivência e de produção, que reagem de 

maneira diferenciada a desafios, oportunidades e restrições semelhantes e que, 

portanto, demandam tratamento compatível com as diferenças (BUAINAIN. IICA, 

2006). 

A chamada ―Revolução Verde‖, modelo produtivo que vem sendo praticado 

nas ultimas décadas e, também, chamado de agricultura convencional, teve seus 

méritos: aumentou a produção mundial de alimentos e diminuiu os custos de 

produção (benefícios repassados aos consumidores). Contudo, os resultados 

ambientais e sociais não foram os melhores. 

AGRICULTURA ORGÂNICA 

As discussões sobre os impactos ambientais e sociais da agricultura 

convencional, em meados dos anos 80, juntaram-se às questões ambientais globais 

(destruição de florestas, chuvas ácidas, acidentes ambientais, efeito estufa), saindo 

do ambiente agronômico e das instituições e atingindo os consumidores. O Relatório 

de Brundtland (documento intitulado “Nosso Futuro Comum” e elaborado em 1987. 

Aponta para a incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e os padrões 

de produção e consumo vigentes). Fundamental para que o conceito de 

sustentabilidade, antes restrito a outros ramos da economia, abrangesse a 

agricultura (KAMIYAMA, 2011). 

O conceito de agricultura sustentável surgiu na década de 1980, em resposta 

às técnicas e métodos empregados na agricultura convencional, que ao longo dos 

últimos anos permitiu aumentar a produção mundial de alimentos e diminuiu custos 

de plantio, transporte e comercialização. No entanto, este tipo de agricultura também 

provocou a degradação do solo e a perda da biodiversidade, com a prática da 

monocultura e o uso indiscriminado de fertilizantes e agrotóxicos (KAMIYAMA, 

2011). 

No Brasil, o termo “agroecológico” ou “agricultura agroecológica” é algumas 

vezes empregado para designar um segmento da agricultura sustentavel, que tem 

foco nos aspectos sociais da produção, como se fossem um grupo a parte do 

movimento orgânico crescente no pais. Mas, de forma resumida, podemos dizer que 

a Agroecologia é a base, o alicerce, onde foram construídas as principais vertentes 

ou “correntes” de uma agricultura sustentável, como: Agricultura Orgânica ou 
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Biológica; Agricultura Biodinâmica; Agricultura Natural e Permacultura. Portanto, a 

agricultura orgânica é a linha mais difundida da agroecologia (KAMIYAMA, 2011). 

Portanto a agricultura orgânica é um segmento agrícola que tem por objetivo 

a sustentabilidade econômica e ambiental. Sua prática baseia-se no uso de estercos 

animais, rotação de culturas, adubação verde, controle biológico de pragas e 

doenças, utilização de energias renováveis e eliminação do uso de organismos 

geneticamente modificados em qualquer etapa do processo produtivo, buscando a 

harmonia com o meio ambiente e a produção de alimentos saudáveis eles (MUNDO 

EDUCAÇÃO - CERQUEIRA, 2018). 

Atualmente, nota-se um novo perfil de consumidores cada vez mais 

exigentes, preocupados com a qualidade e origem dos produtos adquiridos para 

consumo, a busca constante por uma vida saudável justifica o valor diferenciado 

pago pelos mesmos. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

em seu espaço temático relatou que, a produção de alimentos no mundo, em 

relação ao período de 2005 a 2007, precisa aumentar 60% até 2050 para suprir a 

crescente demanda, resultante do crescimento da população no hemisfério sul, 

aumento do consumo nos países em desenvolvimento e mudanças nos padrões de 

consumo (EMBRAPA, 2016). 

Para Iara Altafin, doutora em Desenvolvimento Sustentável – CDS/UnB, ―A 

relação da agricultura familiar com recursos naturais é considerada positiva quando 

ela está enraizada no meio físico, tendo controle sobre seu processo produtivo. Seu 

potencial para promoção da sustentabilidade ecológica diz respeito à sua 

capacidade de conviver de forma harmônica com ecossistemas naturais, percebidos 

como um patrimônio familiar. 

INCLUSÃO SÓCIOECONÔMICA DE MULHERES E JOVENS 

PRODUTORES RURAIS 

O respeito universal aos direitos e liberdades humanas é fundamental e a 

observância dos mesmos, pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, 

por sua vez, contida na Declaração de Independência dos Estados Unidos, em 1776 

e na Revolução Francesa, em 1798. Documentos versam que o ser humano nasce 

livre e igual em dignidade e direitos, dotado de razão e de consciência, devendo agir 

uns para com os outros em espírito de fraternidade. Tais princípios de liberdade, 

direitos e igualdade constituiriam os alicerces do contrato social que dá origem ao 

Estado civil liberal, sua compreensão desses direitos e liberdades são fundamentais 

no cumprimento e compromisso de todos os povos e todas as nações (UNIC/RJ, 

2009).  

No Estado Novo brasileiro (1937-1945), os direitos sociais obtiveram grandes 

avanços com a Constituição de 1988, cujo capítulo II está dedicado exclusivamente 

aos mesmos, incluindo trabalhadores urbanos e rurais. No art. 6º temos a definição: 

“são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
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assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL – CRFB, 

2016). 

Considerando que o reconhecimento da dignidade é inerente a todos os 

membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento 

da liberdade, da justiça e da paz no mundo e que o desprezo e o desrespeito pelos 

direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da 

Humanidade. A agricultura brasileira apresenta uma grande diversidade em sua 

estrutura produtiva como: situação dos produtores, disponibilidade de infraestrutura, 

acesso ao crédito rural, entre outras. Tais diferenças podem ser observadas não só 

entre as regiões, mas também dentro de uma mesma região (SANTOS, 2009). 

De acordo com Tânia Barcelar em 2011, o conceito de inclusão produtiva é 

bastante amplo, extrapola a inclusão vista apenas como inserção na vida econômica 

dos países por meio do mercado de trabalho. Essa é uma inserção importante, mas 

é preciso ir além e considerar que a inserção produtiva e social estimula a, por 

exemplo, pensar na inclusão via acesso à renda por meio de políticas sociais, como 

o Brasil fez recentemente e se tornou referência mundial nesse tipo de iniciativa 

(IICA, 2014). 

Mas vale pensar também na inclusão no contexto dos serviços básicos: O 

direito a se inserir na vida do País por meio de acesso a serviços fundamentais 

como os de educação, saúde, além do acesso à luz elétrica, à água e ao sistema de 

esgoto, acesso à comunicação moderna... Portanto, há um amplo elenco de 

iniciativas que ampliam a inserção das pessoas na vida do País. E, finalmente, a 

inclusão via iniciativa produtiva, que tem destaque, por exemplo, na agricultura 

familiar, mas também a que se dá via produção dos autônomos ou economia 

solidária (IICA, 2014). 

Levando em consideração diferentes contextos democráticos da sociedade e 

suas heterogeneidades, alavancada pelos movimentos de direitos humanos sociais 

na perspectiva de efetivar políticas públicas de inclusão para mulheres e jovens 

produtores rurais (MDS, 2004). 

O mundo descarta, aproximadamente, um terço do alimento produzido 

globalmente, o equivalente a 1,3 bilhão de toneladas anuais. Em países como os 

Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, que concentram a maior parte do desperdício 

no final da cadeia, o percentual descartado ultrapassa um  terço da produção. 

Mesmo no contexto de países em desenvolvimento, o desperdício no âmbito do 

varejo e do consumidor é elevado. Nestes países, as perdas tendem a ser elevadas 

desde o manejo da lavoura e o pós-colheita (EMBRAPA, 2016). 

De acordo com os dezessete objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

instituídos pelas Nações Unidas em 2015 destacam-se  "Reduzir pela metade, até 

2030, o desperdício de alimentos per capita mundial,  nos níveis de varejo e do 

consumidor, e reduzir as perdas de alimentos nas outras etapas da cadeia 

agroalimentar". As perdas e desperdício da produção e de alimentos são um entrave 

para "acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável" (EMBRAPA, 2016). 
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Para Gilmar Paulo Henz, pesquisador da Secretaria de Inteligência e 

Macroestratégia da Embrapa, o desafio constante de aumento da oferta de 

alimentos pode ser compensado inteligentemente pela redução de perdas pós-

colheita e do desperdício pelos consumidores. Ele enfatiza que: "O aumento da 

produção agrícola e da produtividade impõe altos custos ambientais, além de 

comprometer a sustentabilidade dos sistemas agroalimentares, razão pela qual é 

necessário aprimorar as práticas na cadeia de pós-colheita para reduzir 

efetivamente perdas. [...] Medidas simples, como planejar as compras, dar 

preferência aos produtos locais e reduzir o desperdício doméstico, podem ter grande 

impacto na produção e disponibilidade dos alimentos" é o quele ele ressalta 

(EMBRAPA, 2016). 

Segundo a ONU, até chegar ao prato do consumidor, pelo menos 30% da 

produção anual de alimentos é desperdiçada. No Brasil, a Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) estima que 

diariamente sejam jogados no lixo 91 mil toneladas de alimentos (REVISTA DO 

BRASIL, 2013). 

Em termos de geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), o Panorama 

mostra que houve uma redução de cerca de 2% em relação ao ano de 2015, porém 

o volume total mantém-se acima das 200.000 toneladas por dia, o que implica em 

pouco mais de um quilograma de resíduos descartados por pessoa diariamente. Por 

conta disso, e pela ausência de iniciativas consolidadas para aproveitamento e 

recuperação da fração orgânica, há uma sobrecarga nos sistemas de destinação 

final, que recebem aproximadamente 71,34 milhões de toneladas por ano, das quais 

12,4 milhões de toneladas ainda são depositadas em lixões, a pior forma de 

destinação possível e fonte diária de poluição ambiental, causadora de diversos 

problemas de saúde (PRSU - ABRELPE, 2016). 

Podemos deduzir que, as perdas não advêm excepcionalmente do processo 

produtivo, transporte, armazenamento e distribuição, mas também no preparo 

incorreto dos alimentos. Pois o desperdício é uma dívida social e uma 

responsabilidade para indivíduos, empresas e governos tão grande quanto combater 

a fome e a desnutrição. O dito popular  “MELHOR SOBRAR DO QUE FALTAR” de 

origem latina que vem desde os tempos romanos, acaba explicando uma infeliz 

realidade no mundo de hoje. Prejuízo maior para o setor socioeconômico devido a 

“Lei do Doador de Alimento” – Lei do Bom Samaritano de 1998, que tramita no 

Congresso Nacional até hoje, e não há previsão de aprovação (REVISTA DO 

BRASIL, 2013). 

Esse ato que de boa fé, solidariedade e cidadania na distribuição de comida 

semelhante ao que ocorre em países da Europa e nos Estados Unidos, sem dúvida, 

seria um bom começo na reversão do quadro atual e de esperança de melhor 

qualidade de vida para milhões de brasileiros famintos (ARTIGO 4-D, 2014). O 

Governo Federal em 2003 criou o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

instituído pela Lei 10.696, de 2 de julho de 2003, surge enquanto uma ação 

estrutural do Programa Fome Zero. 
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Fato que, o PAA tem como viés garantir o acesso aos alimentos em 

quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de 

insegurança e risco alimentar e nutricional e por outro lado contribuir para o 

fortalecimento da agricultura familiar. Assim, PAA também promove a estruturação 

de novas redes de abastecimento agroalimentar, atrelando agricultores familiares 

(produtores) a grupos sociais em situação de risco alimentar (consumidores), 

reforçando a segurança alimentar e nutricional das populações urbanas e rurais, 

tanto em nível local como num espaço territorial mais abrangente (SCHMITT, 2005). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Vale do São Francisco está no contexto nacional e da região nordeste, pois 

trata-se de uma região que participa ativamente da econômica agrícola do país, 

tanto em nível de comercialização interna e internacional. A agricultura familiar 

exerce função importante e estratégica na economia regional por meio de atividades 

advindas da área de sequeiro e da agricultura familiar. 

A Região de Desenvolvimento Sertão do São Francisco localiza-se na região 

semiárida pernambucana e tem uma extensão territorial com uma área de 15.044,4 

km², o que representa 15,2% do território estadual. Lagoa Grande localizada no 

semiárido nordestino pernambucano, a uma altitude de 345 metros do nível do mar, 

com população estimada em 22.121 habitantes em uma área de 1.852,30 km2 

(IBGE, 2010). 

Figura 1 – Mapa do Estado de Pernambuco destaque o município de Lagoa Grande. 
 

 
 
 

FONTE: http://blogflaviochaves.blogspot.com.br/ 
 

Embora a produção orgânica brasileira encontrar-se numa escala pequena, 

os preços dos produtos orgânicos no varejo são em média 30% a 40% maiores dos 

preços de produtos convencionais. O diálogo a troca de experiências e saberes são 

a base do processo de construção e reconstrução de conhecimentos, para 

integralização do projeto a ações abordaram questões técnica, econômica, social, 

cultural e ambiental, referente ao aproveitamento e beneficiamento do excedente da 

http://blogflaviochaves.blogspot.com.br/
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produção de forma interativa incentivando a redução do desperdício da produção e 

de alimentos. 

Tida como opção viável para a inserção dos pequenos agricultores familiares 

no mercado competitivo, os produtos orgânicos apresentam características e nichos 

de mercado diversificados e, portanto, visa atender a um segmento restrito e seleto 

de consumidores conscientes e preocupados com as questões socioambientais, 

com a segurança e qualidade nutricional dos alimentos consumidos que se dispõe a 

pagar um valor maior por esses produtos, o que não acontece com as commodities. 

(IBGE, 2010). 

A comunidade Riacho do Recreio pertence ao município de Lagoa Grande-PE 

localizada num raio de  2km² entre as comunidades de: Santo Antônio, Malhada 

Bonita, Serra das Lajes e Cruz do Pontal, com uma área explorada de 

aproximadamente 1,20 hectares de topografia irregular com serras e elevações 

(LEÃO e NETO, 2014). 

 
Figura. 2 – Horta Orgânica e Comunidade Riacho do Recreio. 

 

 
 

Fonte: Própria – Terezinha Barbosa, 30/01/2018. 

Por meio do resgate e valorização de saberes local e base das ações 

transformadoras da realidade da comunidade familiar rural de Riacho do Recreio, 

acreditamos que através da absorção de tecnologias e alternativas voltadas para o 

aproveitamento e beneficiamento integral do excedente da produção através de: 

(talos, cascas, sementes e folhas) baseados nos valores, hábitos, costumes, tabus 

linguagem, cultura, comunicação em níveis mais profundos e complexos no 

processo de desenvolvimento organizacional e produtivo. 

A área de atuação do projeto, envolvendo o grupo de 13 produtores familiares 

da horta orgânica comunitária, com Certificado de Conformidade Orgânica 

concedido pelo Instituto Chão Vivo de Avaliação da Conformidade desde 2012 à 

comunidade Riacho do Recreio, atualmente encontra-se em processo de renovação 

da certificação. Cria em 09 de janeiro de 1993 a Associação Comunitária dos 

Produtores Rurais do Riacho do Recreio (ASCOPRURIR), no município de Santa 

Maria da Boa Vista-PE,  oficializada em cartório do Único Oficio de Santa Maria Boa 
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Vista, CNPJ (MF) 35.443.993/0001-50 a elaboração e assinatura de seu Estatuto 

Social pelos 51 associados, denominados sócios fundadores. 

A necessidade de uma alimentação variada de qualidade, equilibrada, sadia, 

rica, alto valor nutritivo e com baixo custo, poderá estar disponibilizada como 

alternativas alimentares para complementar e variar o cardápio e a dieta 

convencional. Por meio de uma nova postura no dia a dia perante hábitos, valores e 

tabus alimentares, poderemos contribuir para reverter esse quadro. 

De acordo com os relatos e observações a serem vivenciados em campo 

através do tipo estudo de caso e experiência do grupo da horta comunitária 

orgânica, ressaltar a importância do empoderamento de mulheres e jovens 

produtores familiares para inclusão sócia econômica e promoção de mudanças de 

hábitos e tabus alimentares  visto como alternativas na busca de reduzir desperdício. 

A principal fonte de renda vem da aposentadoria dos idosos, da criação de 

animais de pequeno porte (galinha, bode, suíno e carneiro) e dos serviços na roça. 

Destaque para os contratos com a prefeitura municipal de Lagoa Grand/PE nas 

funções de: bombeiro (controla e distribui a água); professores e nas fazendas 

vizinhas no caso da Labrunier; Francesa; Sereníssima dentre outras. 

Seus principais produtos comercializados: (Abobora; Acerola; Alface; Batata–

Doce; Beterraba; Berinjela; Cebolinha; Cenoura; Coentro; Couve – Folha; 

Macaxeira; Mamão; Maracujá; Pepino; Pimentão; Pimenta de Cheiro; Quiabo; Salsa 

e Tomate Cereja). São comercializados nas feiras livres de Lagoa Grande e 

Vermelhos e através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA estadual, o 

valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quientos reais) por família totalizando R$ 84.000,00 

(oitenta e quatro mil reais) no ano. Em 07 de janeiro de 2018, realização em 

assembleia geral a eleição da nova diretoria que por unanimidade a nova chapa 

ficando assim definida por eleito para o mandato de dois anos para presidente foi 

eleito mais uma vez: 

Figura. 3 – Eleição Diretoria da ASCOPRURIR – 2018. 

 
 
 

Fonte: lagoagrandenoticias.com/2018/01/09. 
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Nessa composição iremos buscar fortalecer cada vez mais nossa Associação 

e nossa comunidade, trabalhando a unidade entre todos. Palavras do diretor 

Institucional da Associação Marcos Nunes (LAGOA GRANDE NOTÍCIA, 2018). 

 

RESULTADOS 

Como exemplo de agricultores familiares da horta orgânica comunitária 

familiar, Riachos do Recreio evidenciaram a importância do Certificado de 

Conformidade Orgânica obtido pelo Instituto Chão Vivo de Avaliação da 

Conformidade atendendo aos requisitos da Lei Federal Nº 10.831 de 23/12/2003, em 

seu Decreto e Instruções Normativas. Hoje a situação de certificação encontra-se 

em processo de auditoria para renovação da certificação. 

A horta encontrar-se no centro do Riacho do Recreio as margens da sub-

bacia chamada RECREIO que recebe água temporariamente apenas no período das 

chuvas, tem a Caatinga como o tipo de vegetação predominantemente que cobre a 

maior parte da área com, clima semiárido da região. 

Ao solicitar o apoio técnico da equipe técnica do IPA escritório local em Lagoa 

Grande/PE pelo grupo de agricultores familiar, objetivando desenvolver uma 

atividade alternativa de renda durante o período de seca, metas foram esboçadas 

que permitissem a inclusão social, melhoria de renda e da qualidade de vida. Inicio 

das ações da ATER para implantação da horta orgânica comunitária junto a 

ASCOPRURIR, orientações e acompanhamentos técnicos para cultivar de forma 

ecologicamente correta hortaliças, o apoio financeiro para obtenção e aplicação do 

crédito rural – PRONAF B, a inclusão em programas sociais do Governo Federal 

contribuem para a diversificação de experiências individual e coletiva no dia a dia do 

grupo. 

Atualmente a área de cultivo é molhada com o uso de mangueira que traz 

uma série de problemas de ordem ambiental, tais como, baixa eficiência no uso da 

água e perda de nutrientes através da lixiviação é determinada por fatores 

climáticos, bem como pela interação dos nutrientes do solo. 

A colheita é realizada semanalmente de acordo com a demanda do mercado, 

canais estratégicos de comercialização: PAA, PNAE, CEASA, feiras e diretamente 

na comunidade in natura em embalagens específicas para o mercado local. No caso 

das hortaliças folhosas, alface e coentro, em embalagens plásticas, para hortaliças 

fruto e tuberosas, pimentão, couve, cenoura e beterraba em sacos. Destaque na 

participação do grupo no PAA o fornecimento de seus produtos garante aos 

produtores um valor mensal de R$ 6.500,00 reais que segundo contrato é 

depositado diretamente na conta individual no Banco do Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que a participação do grupo no PAA tem sido de suma 

importância em relação ao valor agregando a renda média mensal da unidade 

familiar do grupo da horta orgânica comunitária, da ASCOPRURIR. Tem como viés 
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garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade 

necessárias às populações em situação de insegurança e risco alimentar e 

nutricional e por outro lado contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar 

também promove a estruturação de novas redes de abastecimento agroalimentar, 

atrelando agricultores familiares (produtores) a grupos sociais em situação de risco 

alimentar (consumidores), 

Na investigação uma das prováveis respostas na inclusão sócio econômica 

de mulheres e jovens produtores rurais do Riacho do Recreio, Lagoa Grande/PE, 

mudanças de hábitos e valores alimentares são fundamentais para uma postura 

crítica, reflexiva e participativa em relação ao processo educativo para minimizar 

desperdício diário da produção e alimentos. 

Podemos destacar a necessidade de ações educativas e técnicas alternativas 

sobre aproveitamento e beneficiamento do excedente da produção e de alimentos, 

além de promover melhorias na qualidade e variedade nutricional do cardápio, reduz 

custos e desperdícios com alimentação da unidade familiar. 

Finalmente, minimizar desperdício diário da produção e de alimentos se faz 

necessárias considerassem a participação, o comprometimento da comunidade na 

promoção de ações educativas e técnicas alternativas de gestão no uso, do 

aproveitamento e beneficiamento do excedente da produção e de alimentos, como 

proposito de assegurar mudanças de atitudes de forma que todos sejam 

beneficiados, com a redução do desperdício da produção de alimentos propagando-

se a nível local ou regional, como um modelo a ser seguido pelos demais 

produtores. 
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ANEXO F – Produto: Cartilha Informativa sobre a importância e o uso de talos, 

cascas, sementes e folhas na alimentação familiar. 

 

 

 

 

 


