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Resumo 

O meio rural é marcado pela sua diversidade e particularidade. A aplicação de políticas 

públicas para o meio rural é um paradigma para o estado brasileiro desde seus primórdios. 

Compreender e entender como as comunidades existem se torna indispensável para a 

eficiência de um projeto. Utilizando o perfil construído pelo projeto Bio+ do programa de 

extensão Enactus da Universidade Federal do Cariri, para identificar as comunidades, 

estudamos a sua relevância e o impacto nas ações posteriores. Notamos então que não se trata 

apenas de replicar determinados, se faz necessário que o público atendido incorpora e aceite a 

ação, sendo assim inovadora e versátil. Portanto, a construção do perfil e conhecer a 

comunidade adequadamente trazem resultados satisfatórios. 
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Abstract 

The rural environment is marked by its diversity and particularity. The application of public 

policies to the rural environment has been a paradigm for the Brazilian state since its 

inception. Understanding and understanding how communities exist becomes indispensable 

for the efficiency of a project. Using the profile constructed by the Bio + project of the 

Enactus extension program of the Federal University of Cariri to identify the communities, we 

studied their relevance and the impact on the subsequent actions. We note then that it is not 

only a matter of replicating certain, if it is necessary that the public attended incorporates and 

accepts the action, thus being innovative and versatile. Therefore, building the profile and 

getting to know the community appropriately brings satisfactory results. 
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INTRODUÇÃO 

A diversidade do meio rural é latente e evidente em todas as regiões do Brasil. Isso se 

dá através do espaço físico em que as localidades estão inseridas, o modelo produtivo que 

adotam, suas aspirações, o que usam de matéria prima base, as relações familiares e 

comunitárias, dentre outros pontos que geram o universo rural. Dessa forma, para o 

desenvolvimento de políticas e ações direcionadas as famílias do campo deve ser adaptado 

para a realidade em que estão inseridas.       

 Os diferentes perfis no campo trazem particularidades à disseminação de políticas 

públicas, tendo assim a necessidade de que sejam cada vez mais inovadoras e versáteis. Dessa 

maneira, uma solução que funciona na comunidade X para resolução de um problema de 

saneamento básico, por exemplo, pode não ser eficiente na comunidade Y com o mesmo 

problema. Farah (2008) alerta sobre a necessidade de se conhecer as localidades e a 

importância da participação de atores locais na adaptação dessas ações como forma de 

consolidar e garantir a plena aplicação de projetos e de ações.   

 Segundo Guanziroli e Cardim (2000), em relatório produzido para o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e para as Organizações das Nações Unidas para 

alimentação e agricultura (FAO), a região nordeste apresenta 88,3% dos seus produtores na 

agricultura familiar ocupando menos da metade das áreas produtivas na região, tendo a menor 

média nacional comparado as outras quatro macrorregiões. No entanto, sua renda total por 

hectare da agricultura familiar é maior do que as regiões norte e centro-oeste ilustrando um 

potencial produtivo elevado em pouca área produtiva. Além disso, com o relatório, é possível 

traçar um perfil base do agricultor familiar no Nordeste com os valores descritos mais 

expressivos (que representem maioria simples, ou seja, um percentual maior que 50%): tem a 

agricultura como principal fonte de renda, donos da própria terra apesar de ser uma fatia 

pequena, utilizam principalmente o trabalho manual e produz principalmente aves e milho. 

 Os dados nos dão uma imagem geral dos trabalhadores rurais no Nordeste, apesar de 

não funcionar como regra principal. Dessa forma, para elaboração de políticas públicas ou 

projetos, é necessário compreender a comunidade, traçar um perfil da localidade, entender 

seus meios produtivos e seus temas geradores de discussão. Segundo Paulo Freire (1983), 

para uma extensão rural eficiente, o agente extensionista necessita ter isso mente e fazer 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

ponderações no seu planejamento, garantindo a eficiência das ações e evitando torna-se um 

tecnicista ou um invasor cultural. No caso de Bugelli e Felicio (2018), temos um exemplo 

prático de adequação de uma tecnologia inovadora para atender um problema comum ao meio 

rural que o saneamento básico, refletindo a importância que a forma de atuar e de adaptar os 

métodos para cada realidade possui.        

 Devido a crise nos serviços de Extensão Rural e Assistência Tecnica (ATER) onde a 

ausência de estrutura física e humana impossibilita a presença de profissionais no meio rural, 

deixando muitas vezes comunidades órfãs desse serviço e tendo em vista que as Universidade 

são centros de ensino, pesquisa e extensão, são claros diversos projetos universitários que 

conseguem mobilizar o seu meio rural local. Esses estudantes estão se preparando para o 

mercado de trabalho e aprendem nas suas vivências a realizar uma extensão rural eficiente e 

sem uma visão superior em relação aos agricultores familiares. 

OBJETIVOS 

No presente estudo, analisamos beneficiados de um programa de extensão da 

Universidade Federal do Cariri (UFCA), o Time Enactus UFCA, através dos formulários e 

relatório produzidos. O objetivo principal é traçar um perfil base para os beneficiados do 

projeto Bio+ em duas de suas comunidades, o sítio Boa Esperança e o sítio Espinhaço, e como 

isso influencia no planejamento de ações. 

 

METODOLOGIA 

 

Método de estudo 

As ações foram divididas em três etapas que possibilitaram produzir o perfil final: 

coleta de informação, análise dos dados e estabelecimento do perfil. 

Na coleta de informações foram aplicados questionários para coletar informações mais 

objetivos como quantidade de pessoas no núcleo familiar, área produtivo, força de trabalho 

empregada, fontes de rendas, dentre outros. Com a complementação das entrevistas 

individuais é possível compreender as aspirações de cada produtor e a sua mentalidade 

empreendedora. Essas ações são realizadas em conjunto com o projeto Cariri Empreendedor, 

que é uma ação de extensão da Universidade Federal do Cariri (UFCA) que pratica suas 

atividades em parceria com o projeto Bio+ 
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Na análise de dados, todos os resultados foram tabulados e comparados entre os 

questionários e as entrevistas realizadas. A construção de gráficos e de tabelas com as 

informações auxiliaram o estudo.Por fim, a finalização do estudo permitiu estabelecer o perfil 

básico dos beneficiados das comunidades analisadas.  

 

O projeto Bio+ 

 

O projeto Bio+ busca desenvolver e empoderar socioeconomicamente comunidades 

rurais em situação de vulnerabilidade social através da metodologia do Ciclo Vitae. O Ciclo 

Vitae é uma metodologia que garante a produção de hortaliças orgânicas mesmo em períodos 

de estiagens integrando três tecnologias: o Biodigestor Rural (estrutura que permite a 

destinação correta do esterco animal, gerando biogás e biofertilizante), o Jardim Filtrante 

(equipamento que permite a reutilização da água de pias e de chuveiros para irrigação) e o 

Minhocário Doméstico (reutilização de restos da alimentação para a produção de húmus de 

minhoca).           

  Para replicação das tecnologias, o ciclo já foi implantado e testado apresentando um 

investimento com pequeno tempo de retorno. Dessa forma o projeto consegue promover a 

educação ambiental, empoderar economicamente os produtores com a comercialização das 

hortaliças e a economia com o biogás e desenvolver pequenos arranjos produtivos locais, 

consequência da metodologia utilizada. 

O Bio+ contém uma abrangência microrregional, por atender comunidades em três 

cidades distintas sendo elas:  

• Duas comunidades (Sítio Boa Esperança e Sítio Espinhaço) localizadas no distrito do 

Arajara na cidade de Barbalha, região cariri do estado do Ceará; 

• Uma comunidade (Sítio Umbuzeiro) localizado na cidade de Tarrafas, região centro-

sul do Ceará; 

• Uma comunidade (Sitio Mari) localizado na cidade de Granito, no estado do 

Pernambuco. 

No entanto, no presente estudos iremos analisar cinco beneficiados que residem nas 

comunidades do município de Barbalha 

 

As comunidades analisadas  
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O projeto Bio+ trabalha com comunidades rurais em situação de vulnerabilidade social 

que tenham na agricultura familiar como fonte de renda principal ou complementar. 

Disponham de pelo menos uma família com a criação de pelo menos três cabeças de bovinos, 

suínos ou caprino. 

No presente estudo vamos analisar as comunidades: Sitio Boa Esperança e Sítio 

Espinhaço, ambas localizadas no distrito Arajara do município de Barbalha, interior do estado 

do Ceará. No sítio Boa esperança, o projeto atende famílias que sobrevivem principalmente 

do extrativismo do coco babaçu e da macaúba para a fabricação de óleos e azeites de forma 

artesanal. Tem a sua renda complementada através da agricultura familiar e possuem 

problemas com a distribuição e o acesso a água potável. Já no Sítio Espinhaço, atende 

famílias de pequenos produtores rurais que tem sua renda pautada na agricultura familiar e na 

pequena criação de animais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisados três produtores do Sítio Boa Esperança e dois produtores do Sítio 

Espinhaço, todos respeitando a metodologia descrita no estudo. Dessa forma, podemos obter 

informações relevantes para planejar de forma adequada as ações do projeto. 

Dentre os cinco produtores analisados, apenas um deles utilizam um espaço arrendado 

para produção, ou seja, realiza o plantio de hortaliças e leguminosas em um terreno que 

pertence a outra pessoa. Por esse motivo, é possível identificar junto à entrevista individual, 

que o produtor não tem um sentimento de pertencimento a terra em que produz e relatou que 

isso o desmotiva a expandir seus canteiros, por temer quebra do acordo para utilização do 

local. 

Dentre os entrevistados, foram identificadas as seguintes ações produtivas: produção 

de óleos a partir do coco babaçu, de colorau e de sabão de coco, todos de forma artesanal; 

plantio de hortaliças como coentro, cebolinha, tomate cereja, alface, pimenta de cheiro e 

pimentão, em todos os casos a ação é fruto das capacitações do projeto Bio+; criação de 

bovinos para corte e/ou venda de leite; prestação de serviços de entrega e na construção civil. 

Através dos questionários, notamos que a agricultura familiar representa mais da metade da 

renda de cada produtor, visto que eles são beneficiados de programas governamentais de 

aquisição de renda, como o programa Bolsa-família.  



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

Outro fator relevante é que todos os produtores comercializam principalmente aquilo 

que eles produzem, tendo uma forte relação entre trabalho, autoestima e produtividade, 

identificado nas entrevistas individuais. Dessa forma, o fato de conseguir ser independente 

através da própria força de trabalho é impactante para a elevação da autoestima e o 

empoderamento de cada indivíduo. A ausência de controle de produção e de vendas é outro 

fator predominante entre os entrevistados que geram incertezas quanto à geração de renda de 

cada um.  

Os produtores relataram que as limitações na produção se devem entre alguns receios 

comuns entre eles: período de estiagem extenso, não conseguir destinar a produção e não se 

sentir capaz de realizar as ações. Relataram também a insegurança quando se trata de novas 

relações com grupos externos, como o projeto Bio+, visto a frustação de projetos anteriores 

com o poder público e/ou projetos universitários que não cumpriram o prometido. 

Portanto, podemos traçar o perfil dos beneficiados do projeto Bio+ como: Agricultores 

familiares, com equilíbrio na quantidade de homens e mulheres sempre apresentando pessoas 

idosas, adultos e crianças nos núcleos familiares. Geralmente donos da própria terra que 

utilizam principalmente trabalho manual para produzir e obter renda. Tem uma média de 

cinco pessoas por núcleo familiar com área produtiva em torno de meio hectare. A 

organização enquanto associação existe, apesar de ser mais estruturada em apenas uma das 

comunidades. 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente estudo, temos um exemplo prático para a construção do perfil dos 

beneficiados. O projeto Bio+ utilizou a criação desse perfil para estabelecer as metas, a forma 

de atuação prática junto às comunidades e as capacitações adicionais que seriam necessárias 

para as localidades. 

Com essa exemplificação prática, notamos que conhecer e adaptar a metodologia para 

cada realidade é indispensável para a plena aplicação de um projeto. A disseminação de uma 

ideia ou ação pode acontecer horizontalmente, de comunidade para comunidade, no entanto, 

observamos a relevância que pequenas adequações podem ter para o pleno desenvolvido das 

atividades como ilustrado no caso de Bugelli e Felicio (2019) ou o relatado por Farah (2008) 

em seus respectivos estudos. 
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Não obstante, reforça-se que não se faz necessário alteração completa do escopo da 

ideia, como no caso analisado existem semelhanças entre as localidades. O fato mais relevante 

é relação entre equipe e comunidade, vê-los como empreendedores e pessoas capazes de 

mudarem as suas realidades traz alterações de perspectivas, como relatado pelos produtores. 
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