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Resumo

A  presença  da  agricultura  familiar  em  um  país  exerce  papel  fundamental  no  seu
desenvolvimento  social  e  no  crescimento  equilibrado  de  uma nação.  Essa modalidade  de
agricultura movimenta o mercado e a economia brasileira, mesmo que seus produtos sejam
destinados ao consumo interno. A agricultura familiar tem suas limitações produtivas, pois
funciona  completamente  diferente  do  agronegócio.  Entretanto,  algumas  regiões,  como  no
Nordeste  brasileiro,  os  agricultores  são  mais  penalizados  pela  condição  climática  local
vivenciada. Nesse sentido, este trabalho visou fazer um breve levantamento do funcionamento
e de seus principais desafios no Ceará.
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Abstract

Family farming plays a key role in social development and stable growth of a nation. This
modality of agriculture moves the market and the Brazilian economy, even if its products are
destined for domestic consumption. Family farming has its productive limitations, because it
works completely different from agribusiness. However, in some regions, such as Brazilian
Northeast, farmers are more penalized by the local climatic conditions experienced. In this
sense, this work aimed to make a brief survey of the operation and its main challenges in
Ceará.
.

Palavras-chave: family farming; difficulties; limitations; northeast; organization.
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De maneira  geral,  o setor de produção agrícola,  estruturou-se no Brasil  de forma

estratégica.  Isso  ocorreu  em virtude  da  grande  extensão  territorial  do  país  para  fomentar

atividades de plantio e criação de animais de forma setorizada. Além disso, o país apresenta

elevada  qualidade  de  solos,  clima  propicio  para  inúmeras  atividades  agrícolas  e  ampla

extensão territorial. Além disso, o país também demonstra grande potencial de investimentos

e  desenvolvimento  em  termos  de  ciência  e  tecnologia,  que  respondem  a  uma  demanda

crescente, interna e externa, por alimentos e insumos industriais (CLEMENTE, 2016).

Estima-se que aproximadamente 84,4% dos estabelecimentos agropecuários do país

pertençam à agricultura familiar o que, em termos absolutos, corresponde a 4,36 milhões de

estabelecimentos  agropecuários,  entretanto,  a  área  ocupada  pela  agricultura  familiar  é  de

apenas  80,25 milhões  de hectares,  o que corresponde a  24,3% da área total  ocupada por

estabelecimentos  rurais  (ALMEIDA, 2006). Essa realidade,  na visão de Schneider  (2003),

reforça a discussão sobre a agricultura familiar, especialmente em relação a sua legitimidade

social,  política  e  acadêmica  no  Brasil.  Essas  questões  inclusive  têm  proporcionado  uso

frequente  da  temática  em  discursos  sobre  movimentos  sociais  rurais,  pelos  órgãos

governamentais  e  por  segmentos  do  pensamento  acadêmico,  principalmente  por

pesquisadores das Ciências Sociais com foco na agricultura e no mundo rural.

De acordo com dados do Portal do Brasil (2015), a agricultura familiar é responsável

pela produção e abastecimento de cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país, o

que não é diferente para a região nordeste, em geral, e para o Ceará, em específico. Nesse

particular, Alves (2013) afirma que a agricultura familiar no Ceará apresentou grande avanço

no decorrer destes últimos 10 anos, fato este corroborado por Dantas (2010), para quem  a

agricultura familiar local se constitui como grande fornecedora dos produtos que compõem a

cesta alimentar da população cearense, tendo verificado que cerca de dois terços do que chega

à mesa do cearense são produzidos em terras cultivadas por agricultores familiares.

Ainda assim, a agricultura familiar vem encontrando desafios e lutas pela superação

da  concentração  da  terra,  pelo  acesso  a  água  potável,  pela  superação  definitiva  do

analfabetismo e extrema pobreza e miséria, e a consolidação e ampliação dos direitos básicos

de cidadania (ALVES, 2013). Nesse sentido, almejando conquistar mudanças no atual cenário

é  necessário  olhar  para  a  agricultura  familiar  como  um  modo  de  produção  imbuído  de

características  positivas,  tais  como  desenvolvimento  econômico  regional  e  geração  de

emprego  e renda para  a  região.  Nesse sentido,  este  trabalho visou  exibir  uma revisão  de
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literatura que proporcione uma visão geral sobre a atual condição da agricultura familiar e

seus desafios no Ceará 

DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

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

crescimento  equilibrado  no  Brasil.  A  grande  quantidade  de  pequenos  produtores  que

compõem a agricultura familiar faz dela um setor em expansão e de vital importância para o

país. Anualmente, movimenta muito a moeda brasileira, mesmo com a maioria dos alimentos

produzidos  sendo  consumidos  internamente.  Além  disso,  contribui  para  a  criação  de

empregos,  geração e  distribuição  de renda e  diminuição do êxodo rural  (DAMASCENO;

KHAN; LIMA, 2011).

Conforme a Lei 11.326 de 2006:

É considerado  agricultor  familiar  aquele  que  exerce  atividades  agropecuárias  no

meio rural  e que cumpre os seguintes  quesitos:  I  -  não deter  área maior do que

quatro  módulos  fiscais;  II  -  utilizar  predominantemente  mão de  obra  da  própria

família  nas  atividades  do seu estabelecimento  ou empreendimento;  III  -  a  renda

familiar  ser  predominantemente  originada  de  atividades  vinculadas  ao  próprio

estabelecimento; e IV - o estabelecimento ser dirigido pelo (a) agricultor (a) com sua

família (art.3) (GUANZIROLI, 2014). 

Porém, no Brasil, paira uma confusão conceitual sobre o que de fato é a agricultura

familiar.  Normalmente,  está  associada  tão  somente  a  um  pequeno  potencial  produtivo  e

agricultura de subsistência, o que não é verdade. Conforme Cardim e Guanziroli (2000), no

novo retrato da agricultura familiar  mostram que, na realidade,  essa agricultura é de suma

importância e contribuição desenvolvimento do país. Ainda neste trabalho foi revelado que a

agricultura familiar é muito mais robusta e relevante, do ponto de vista econômico e social, do

que o que se apresenta em conceitos anteriores sobre o tema. 

Mesmo  produzindo  em módulos  bem menores  do  que  a  agricultura  extensiva,  a

agricultura  familiar  é  preenchida  com 70% dos  quatro  milhões  de trabalhadores  do  setor

agrícola  e  experimenta  mudanças  profundas,  enfrentando  desafios  diários.  No  setor

econômico, responde por grande parte da oferta de alimentos nas grandes capitais e pequenas

cidades.  Com  isso,  essa  modalidade  vem  sendo  desafiada  a  superar  a  produção  para  o

autoconsumo, para atender a uma demanda crescente a preços que remunerem adequadamente

o produtor, capitalizando-o para investir na produção e, ao mesmo tempo, propiciando oferta

de alimento barato e de qualidade na mesa do trabalhador urbano (CLEMENTE, 2016).

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



Segundo Brasileiro (2009) o semiárido é a região que mais vem se destacando com a

agricultura  familiar  e  técnicas  agroecológicas.  Esse  tipo  de  atividade  tem  motivado  os

agricultores familiares a investirem na sua qualificação para a produção agroecológica. Ainda

neste contexto, estão surgindo inúmeras experiências de agricultura alternativa no Sertão que

proporcionam uma relação mais equilibrada do ser humano com o meio natural. 

O embasamento científico dessa agricultura tem como foco a preocupação com a

preservação  ambiental,  mas  também  partilha  de  outros  elementos  mais  amplos,  como  a

promoção socioeconômica e cultural de agricultores que vivem em situação precária. Dessa

forma, leva os agricultores a adquirir uma visão política para fazê-los reconhecer o seu papel

na sociedade (BRASILEIRO, 2006).

Nesse contexto, o Ceará  vivencia, hoje, uma transição lenta e gradual, visto que o

estado apresenta vários  problemas climatológicos,  de solo e de escassez de água a serem

superados  para  que  haja  o  pleno  desenvolvimento  da  agricultura.  Entretanto,  desses

problemas, o principal fator é o hídrico. Secas recorrentes ou anos alternados por escassez

hídrica e precipitações, são difíceis de serem administrados para quem vive do que planta.

Além  disso,  seu  desenvolvimento  também  esbarra  em  setores  como  o  de

infraestrutura, onde, da totalidade de 184.055 domicílios rurais somente 53.046 (28,82%) está

ligado a uma rede regular de distribuição de água, permanecendo sem esse recurso 131.009

(71,18%) domicílios. Em contrapartida, a energia elétrica que já alcança 95,76% dos lares

cearenses, dados que deixam bem claro a necessidade de priorizarmos esse setor visando uma

redução drástica nesses números (ALVES, 2013).

   Entretanto, mesmo com todas essas dificuldades enfrentadas, o semiárido também

apresenta um potencial produtivo gigantesco. Um dos casos é cadeia produtiva do mel, ligada

umbilicalmente a agricultura familiar. Até pouco tempo a produção melífera era baixa e quase

totalmente  advinda  do  extrativismo.  Porém,  isso mudou  drasticamente,  quando em várias

regiões  do  estado  organizaram-se  grande  quantidade  de  criatórios  de  abelhas,  com  a

introdução de colmeias e toda uma prática voltada para isso. Indo mais adiante, referente ao

processo  de  agroindustrialização,  a  realidade  vivida  é  diferente,   enquanto  uns  fazem  o

beneficiamento  de  forma  rudimentar  com  baixa  qualidade  do  mel;  outros  praticam  um

processo agroindustrial  bem formatado,  sem o contato manual,  alcançando um produto de

qualidade inquestionável, tudo isso feito nas chamadas “casas do mel” para onde são levadas

as colmeias e processado o mel, ressalta-se que hoje esse é um produto que respeita o meio
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ambiente, as tradições sertanejas e o mais rentável da agricultura familiar cearense (ALVES,

2013). 

Embora  maior  parte  da  produção  proveniente  do  sistema agrícola  familiar  esteja

concentrada  nas  culturas  de sequeiro,  onde se  sobressaem o milho,  o  feijão,  o  arroz  e  a

mandioca, outras possibilidades vêm sendo acrescentadas pelo governo local para driblar as

condições naturais do estado do Ceará, que impedem maior consolidação desse setor. Nesse

sentido, o aumento das áreas irrigadas destinadas à agricultura, com destaque para as frutas e

as flores; a produção de mel; de carnaúba e ainda a piscicultura, onde se sobressai a criação de

tilápia; e a carcinicultura estão sendo estimuladas na tentativa de geração de emprego e renda

para o homem do campo (DANTAS, 2010).

A fim  de  lançar  luz  à  parte  desses  problemas,  existe  o  Programa  Nacional  de

Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  (PRONAF).  Esse  programa  permite  que  os

agricultores  familiares  conquistem  maior  atenção  do  governo  federal  e  ações  específicas

destinadas a promover a melhoria das suas condições de vida. Até então, os instrumentos de

apoio destinados a esta categoria estavam divididos em diversas políticas setoriais (política

agrícola, programas de colonização, política de combate à pobreza rural etc.) e em categorias

operacionais (BUAINAIN, 2006), o que tem mudado com o passar do tempo.

 O fato é que a trajetória do Crédito Rural do PRONAF ainda continua fortemente

concentrada na região Sul do país, embora esse processo tenha apresentado uma tendência de

queda nos últimos anos. A análise de Mattai (2001) mostra a participação percentual de cada

região do país no programa, o ano de 1999 revelou a seguinte situação: a região Sul continua

respondendo por 60% dos contratos e obtendo 49% dos recursos; a região Sudeste aumentou

sua participação para 18% nos recursos e para 13% nos contratos; a região Nordeste deteve

22% dos contratos e 25% dos recursos, enquanto a região Centro-Oeste passou para 3% dos

contratos e obteve 5% dos recursos.

Mesmo assim, são os novos ares que sopram no Brasil e que de fato chegaram ao

Ceará,  elevando  um  pouco  as  conquistas  econômicas  que,  agora  com  esses  cinco  anos

seguidos de seca, estão sendo corroídas, dificultando ainda mais a expansão de uma classe

média  rural  ligada  aos  negócios  do  campo.  Dessa  forma,  é  necessário  que  haja  uma

intervenção  estatal  enérgica  e  eficiente,  para  evitar  um recuo  nas  condições  de  vida  dos

cearenses camponeses. 

CONCLUSÃO
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A história da agricultura familiar é baseada na luta e no Ceará não seria diferente.

Esta já conseguiu transpor algumas barreiras, mas ainda há de enfrentar muitos desafios em

sua jornada. O principal talvez seja o de mostrar o seu imenso potencial produtivo para uma

população ainda descrente. Além disso, cada região apresenta características de clima, solo e

recursos hídricos distintos, assim é preciso que sempre haja um norte a ser seguido a fim de

maximizar sua produção, sem que esse tipo de agricultura perca suas características.
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