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Resumo 

Com base nos diversos estudos sobre o desenvolvimento sustentável e aliados a práticas da 

agricultura familiar, o objetivo deste trabalho é analisar de que forma a agricultura familiar vem 

crescendo a tal ponto que pode contribuir para uma melhoria em comunidades vulneráveis e 

consequentemente para o desenvolvimento sustentável das ações aplicadas. Por meio disso, fez-

se um estudo teórico e correlacional de ambos os temas, e de modo prático, uma análise do 

projeto balaio verde, do time Enactus UFCA que promove a agricultura familiar de forma 

sustentável. Para tanto, realizou-se uma entrevista semiestruturada e um questionário para 

entender como as ações empregadas no projeto estão mostrando que na comunidade atendida à 

aplicação dos estudos e conceitos aqui apresentados. 
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Introdução 

Percebemos que constantemente o planeta no qual vivemos passa por diversas 

transformações, tanto na questão econômica, ambiental ou social.  Acompanhamos que essas 

mudanças impacta diretamente ou indiretamente a vida das pessoas como um todo. Sendo 

assim, a pessoa humana na execução de seu papel social e na perspectiva de crescimento, 

impulsiona o desenvolvimento de seu meio, mas que por muitas vezes, para chegar a tal 

desenvolvimento, acaba que usando métodos e práticas não tão benéficos a gerações futuras, 

ou até mesmo as atuais. Nesse cenário surge o conceito de desenvolvimento sustentável.  
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Nas perspectivas de mudar os diversos cenários e com as transformações vivenciadas 

nos últimos tempos, a agricultura passou a ser vista de forma diferente como potencial 

contribuinte para esse desenvolvimento no qual se almeja. 

Para tanto, o objetivo desse estudo é analisar de que forma a agricultura familiar vem 

crescendo a tal ponto que pode contribuir para uma melhoria em comunidades vulneráveis e 

consequentemente para o desenvolvimento sustentável das ações aplicadas. A fim de 

exemplificar de modo prático o assunto em questão, tem-se como referência a aplicação do 

projeto Balaio Verde do time Enactus UFCA. 

O presente artigo está organizado em três seções, além desta introdução.  A segunda 

seção contempla um referencial teórico que norteia toda a discursão sob o tema do trabalho; a 

terceira estrutura os procedimentos metodológicos; e por fim, a quarta seção expõe as 

considerações finais em análise a tudo que foi apresentado e sobre o caso do projeto balaio 

verde.  

 

Desenvolvimento sustentável 

A priori, o conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado a partir de estudos 

da Organização das Nações Unidas - ONU. Logo de início, o conceito estava diretamente ligado 

aos impactos ambientais, uma vez que, a sociedade se deparava com diversas mudanças 

climáticas, e como ação para reverter esse quadro, foram apresentados uma série de atitudes e 

mudanças em que as pessoas eram convidadas a entender, se conscientizar, agir e 

consequentemente contribuir para a construção de um planeta melhor e mais sustentável.  

Muitos estudos procuram entender de fato a origem e impacto desse conceito, Gomes 

(2004) relata que “o termo desenvolvimento sustentável é relativamente recente e seu 

significado ainda está em construção”, esse fato afirma-se visto que o desenvolvimento 

sustentável envolve muito mais que atitudes voltadas à natureza e sim a sociedade em conjunto. 

Barbosa (2008) fala que “o desenvolvimento sustentável deve ser uma consequência do 

desenvolvimento social, econômico e da preservação ambiental”. O que se percebe de fato, é 

que esse conceito passou de uma limitação específica, para abranger algo mais complexo em 

um trabalho de harmonização com outras áreas.   

A ideia de desenvolvimento sustentável indica algo que pode ser sustentado, 

duradouro, e com uma série de impactos coletivos, que não são apenas momentâneos e sim 

contínuos. Damasceno, Khan e Lima (2011) falam que “trata-se da emergência de um 

paradigma, voltado para a orientação dos processos, ou ainda de uma reavaliação dos 



relacionamentos da economia e da sociedade com a natureza e do Estado com a sociedade 

civil.”, tal afirmação se completa ainda, de modo que: 

 

“O conceito de desenvolvimento sustentável tem dimensões ambientais, econômicas, 

sociais, políticas e culturais, o que necessariamente traduz várias preocupações: com 

o presente e o futuro das pessoas; com a produção e o consumo de bens e serviços; 

com as necessidades básicas de subsistência; com os recursos naturais e o equilíbrio 

ecossistêmico; com as práticas decisórias e a distribuição de poder; e com os valores 

pessoais e a cultura.” (DAMASCENO; KHAN; LIMA, 2011, p. 132)  

 

Todas as definições apresentadas são pautadas em uma análise do cenário no qual a 

sociedade se encontra atualmente, para que esta integre em suas atividades métodos e técnicas 

que contribuam para gerações futuras. “A sustentabilidade diz respeito a um significado 

dinâmico e flexível, centrado no respeito à vida” (DAMASCENO; KHAN; LIMA, 2011). É 

atender às demandas que são apresentadas hoje, de forma que as gerações futuras não tenham 

suas necessidades comprometidas. (COMISSÃO MUNDIAL PARA O MEIO AMBIENTE E 

O DESENVOLVIMENTO – CMMAD, 1988).  

 

Agricultura familiar 

Os avanços que impulsionam o desenvolvimento e as diversas transformações que 

envolvem a agricultura no Brasil, passaram por diversos momentos que se concentra em uma 

longa história, desde a segunda metade do século XIX. (HEREDIA; PALMEIRA; LEITE, 

2009). Sendo assim, o objetivo do presente estudo não é discutir a agricultura em todo seu 

tocante, e sim em uma parte mais específica que envolve a agricultura familiar. 

As discussões que englobam a importância da agricultura familiar frente ao seu 

impacto ao desenvolvimento sustentável tem sido de grande destaque nos últimos anos. 

(SOUSA; KHAN; PASSOS, 2004). 

 

“A agricultura familiar exerce um papel fundamental no desenvolvimento social e no 

crescimento equilibrado do País. Os milhões de pequenos produtores que compõem a 

agricultura familiar fazem dela um setor em expansão e de vital importância para o 

Brasil. Todos os anos, a agricultura familiar movimenta bilhões de reais no País, 

produzindo a maioria dos alimentos que são consumidos nas mesas brasileiras. Além 



disso, contribui para a criação de empregos, geração e distribuição de renda e 

diminuição do êxodo rural.” (DAMASCENO; KHAN; LIMA, 2011, p. 130)  

 

Reconhecidos como um grupo de pessoas que trabalham em um pequeno lote de terra, 

na agricultura familiar, utiliza-se basicamente a força de trabalho doméstico. As pessoas que 

fazem parte dessa atividade se depararam na maioria das vezes com muitos problemas de cunho 

particular, econômico, qualificação profissional, etc. Para sair dessa realidade, as pessoas se 

empoderam de atividades alternativas, a exemplo a agricultura familiar, que de forma 

significativa contribuem para desenvolvimento e mudança não só da sua comunidade, e sim do 

país.  

 

“Nas unidades familiares de produção, o sistema produtivo em geral se assenta no 

trabalho da terra, realizado por uma família, e na produção primária, destinada 

prioritariamente à satisfação das necessidades internas da propriedade e do grupo 

doméstico (composto pelos membros da família). Nessa forma de organização do 

trabalho e da produção, as atividades agrícolas quase sempre coexistem e se 

complementam com outras atividades não-agrícolas, como o artesanato e o comércio, 

tornando as unidades pluriativas.” (SCHNEIDER, NIEDERLE, 2008, p.41) 

 

Por meio disso, é perceptível que a agricultura cada vez mais vem sendo influenciada 

pelas responsabilidades das ações para o discutido desenvolvimento. Já não basta ser 

ambientalmente correto, como acontece com a agricultura orgânica, é preciso que sejam 

apresentadas soluções aplicáveis a essa famílias para que esses se empoderem e transformem 

de vida de fato. 

Na maioria das vezes, tudo que é fruto da agricultura familiar propiciam condições 

para a melhoria de qualidade de vida, principalmente nas pequenas cidades e comunidade locais 

brasileiras. Além de que, essas atividades voltadas ao agronegócio aos poucos vão 

influenciando também para o crescimento da economia do país. (GASQUES; REZENDE; 

VERDE; SALERNO; CONCEIÇÃO; CARVALHO; 2004). 

Para tanto, percebe-se também que toda essa transformação inserida nessa realidade, 

se dá pelo o interesse particular dos próprios agricultores ou por programas/projetos externos a 

sua comunidade. A exemplo, o trabalho em questão apresenta um projeto desenvolvido e 



aplicado que impulsiona a agricultura familiar e contribui de forma significante para o 

desenvolvimento sustentável.  

 

Projeto Balaio Verde 

Como a procura por uma melhor qualidade de vida está cada vez mais relacionada com 

o equilíbrio do meio ambiente e a sustentabilidade, o time Enactus da Universidade Federal do 

Cariri, visualizou a oportunidade para desenvolver um projeto capaz de promover a agricultura 

familiar sustentável, promovendo a alimentação saudável, de forma segura, simples e acessível 

a todos. 

Um time Enactus, é um grupo de estudantes, líderes acadêmicos (professores) e líderes 

empresariais (empresas parceiras), que por meio de projetos de empreendedorismo social, busca 

por meio de ações promover transformações na vida das pessoas, seja na melhoria na renda, na 

responsabilidade ambiental, ou na qualidade de vida no âmbito social, ambos os pilares aliados 

sempre ao conceito de desenvolvimento sustentável. 

Para tanto, o objetivo desse projeto do time Enactus UFCA, é promover a agricultura 

familiar capacitando pessoas da zona rural, para garantir a comunidade e futuras gerações, 

alimentação saudável e qualidade de vida. Para isso, a ideia é centrada no empoderamento de 

pessoas que se encontram em uma realidade socioeconômica desestruturada, de forma a 

desenvolver todo o potencial que a comunidade possui e aumentar a renda e perspectivas de 

mudança de vida da população.  

Visando melhorar a condição dessas famílias, atingir os objetivos propostos e atender 

as necessidades demandadas pela comunidade, o projeto trabalha com o cultivo a diversas frutas 

e hortaliças mais saudáveis. Os membros da comunidade são convidados a produzir alimentos 

tanto na própria casa como também em um espaço compartilhado na comunidade. 

Com isso, os beneficiados passam pelas capacitações tanto nas questões técnicas com 

a agricultura do tipo orgânica, que contribui com o fator meio ambiente, são incentivados a 

aumentar a relação entre os membros por meio da cooperação no trabalho, o que melhora o 

clima entre eles e a influência no fator social, e por fim orientados a produzir e comercializar 

os produtos cultivados, o que impacta diretamente no fator econômico.  

O projeto acontece na zona rural da cidade de Barbalha – CE, na comunidade Sítio 

Santana III. A comunidade é constituída em sua maioria por adultos, jovens e crianças. Os 

moradores locais buscam constantemente melhores condições de vida, uma vez que, as 

dificuldades sociais agem fortemente como impasses no dia a dia dessas pessoas. Nesse 

contexto, os estudantes se inserem na comunidade como agentes de transformação, que por 



meio de suas ações promovem o desenvolvimento sustentável aliado a prática da agricultura 

familiar.  

 

Metodologia 

O presente trabalho é uma pesquisa de caráter descrito e exploratório, que de forma 

qualitativa, baseia-se em um estudo de caso, visando apresentar de forma prática as discursões 

sobre agricultura familiar sustentável, por meio da aplicação do projeto Balaio Verde. Nesse 

estudo foram utilizados dados primários, oriundos de entrevista e aplicação de um questionário 

com uma estudante membro do Time Enactus UFCA e atual líder do projeto Balaio Verde, e 

dados secundários por meio da correlação e discursão do tema. 

A entrevista foi realizada de forma semiestruturada desenvolvida a partir de tópicos 

que levaram a respondente a abordar assuntos como: descrição do projeto; objetivos e impactos 

esperados; metodologia; e descrição da comunidade trabalhada. A entrevista semiestruturada 

possibilitou que a respondente discorresse de forma ampla sobre a execução do projeto, 

garantindo total liberdade para falar o que ocorresse sobre o mesmo, sem que os entrevistadores 

conduzissem as respostas. A entrevista foi gravada e transcrita, e para análise, utilizou-se o 

método de análise de discurso. 

O questionário aplicado objetivou analisar em que nível de concordância à líder do 

projeto acreditava que as ações empregadas na comunidade atendiam aos pilares sustentáveis. 

Para isso, aplicou-se uma adaptação de um questionário desenvolvido por Cattelan, Noro e 

Magalhães (2012), onde os mesmos apresentam uma forma de mensurar o impacto de um 

projeto alinhado aos pilares sociais, ambientais e econômicos. Para tanto, utilizou-se 29 pontos 

distribuídos nos três pilares da sustentabilidade, onde a respondente tinha que informar se 

discorda totalmente; discorda parcialmente; não concorda nem discorda; concorda 

parcialmente; ou concorda totalmente com pontos apresentados dentro das ações no projeto. 

Apesar de o questionário envolver dados quantitativos, o presente trabalho ainda assim se 

caracteriza somente como qualitativo, uma vez que a análise dos dados do questionário não 

demandou métodos estáticos, e sim análise de conteúdo.  

 

Considerações Finais 

Por meio das discursões apresentadas e em análise aos dados coletados, foi possível 

perceber o qual significante vem sendo a agricultura familiar nos parâmetros sustentáveis. É 



possível entender que a agricultura familiar é de grande contribuição para o alcance de um país 

ou um planeta mais sustentável.  

O projeto Balaio Verde, instrumento prático do estudo aqui apresentado, se mostrou 

como caso real de que todos podem direcionar suas ações na contribuição e construção de um 

mundo melhor. Apesar de uma ação ainda de pequeno impacto, visto a quantidade de membros 

beneficiados pelo projeto, percebe-se que o mesmo caminha rumo um crescimento contínuo, e 

que em médio prazo impactará a vida de muitas pessoas, sejam estas as famílias beneficiadas 

com a alimentação e a renda acrescida das vendas dos produtos, como também as pessoas que 

compram os alimentos na certeza de que estão comendo um alimento saudável de fato, resultado 

de uma ação consciente em uma comunidade local. 

Ademais, não só no projeto Balaio Verde, como em outros projetos de agricultura 

familiar, o que se percebe, é que os produtores em suas atividades, cada vez mais integram ética 



e responsabilidade sob suas ações, que resultam tanto em impacto direto sobre suas vidas como 

também na vida dos demais ao seu entorno. 
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