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Resumo 
 
A consolidação do capital no campo provocou inúmeras mudanças no que diz respeito aos 
padrões de produção da agricultura. Essas mudanças afetaram principalmente, o pequeno 
produtor familiar, que frente a isso, busca cotidianamente, maneiras de adaptar-se às imposições 
capitalistas e manter-se no meio rural. Dessa forma, a agricultura orgânica ou sustentável é 
entendida nesse texto como uma das alternativas encontradas para a permanência das famílias 
no campo. Sendo assim, este artigo tem por objetivo entender o meio de produção orgânico 
como uma das condições essenciais para a manutenção da pequena propriedade familiar e 
permitir que o produtor tenha condições de desenvolver-se por meio da prática orgânica. 
 
Palavras-Chave: Agricultura orgânica. Agricultura convencional. Centro-Sul do Paraná. 
 

Introdução 

A consolidação do capitalismo no campo provocou inúmeras mudanças nos padrões de 

produção da agricultura. Essas mudanças atingiram principalmente, o pequeno produtor 

familiar, que frente a isso, busca maneiras de adaptar-se às imposições capitalistas e 

manter-se no meio rural. Dessa forma, a agricultura orgânica ou sustentável, é entendida 

nesse artigo como uma das alternativas encontradas para a permanência das famílias no 

campo. 

O objetivo desse trabalho é entender o modo de produção orgânico como uma das 

condições essenciais para a manutenção da pequena propriedade no campo e permitir 

que a agricultura familiar tenha condições de colocar no mercado seus produtos, ou seja, 

entendendo-a como modelo favorável ao desenvolvimento rural por meio da prática da 

agricultura orgânica.   

Realizando uma discussão teórica acerca de conceitos relacionadas à agricultura 

familiar e a produção orgânica, bem como, de que maneira o seu relacionamento pode 

influenciar na criação de um novo meio de vida para as famílias rurais, buscou-se obter 

um panorama dessa condição na região Centro-Sul do estado do Paraná. 
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A agricultura familiar e a produção orgânica: alternativas e possibilidades 

 

A agricultura familiar, segundo Wanderley (2001) é uma forma de produção, na qual, a 

família, além de ser dona da terra, é responsável pelo trabalho desenvolvido em sua 

propriedade. A agricultura familiar envolve a participação em geral, apenas da família 

no processo produtivo, baseada principalmente, em três elementos essenciais para sua 

existência (família, trabalho e propriedade). 

A prática da agricultura familiar atualmente encontra inúmeras dificuldades para 

manter-se em uma sociedade capitalista, cujos modelos produtivos seguem um padrão, 

que muitas vezes, o pequeno proprietário e sua família não possuem condições de 

acompanhar. Diante de tantas dificuldades, os agricultores familiares tiveram que 

incorporar características do mundo moderno para poder intensificar sua produção, 

ainda que, sem perder as características da produção familiar.  

Medeiros (2007) coloca a agricultura familiar como sendo uma atividade renovada, 

porém, uma determinada essência. Segundo o autor,  

 
essas unidades de produção familiar são distintas da empresa capitalista 
típica, pois buscam se reproduzir social e economicamente – considerando o 
meio físico e sócioeconômico no qual se inserem  -, assim como organizar e/ 
ou realizar sua produção por meio da força de trabalho familiar 
(MEDEIROS, 2007, p.169). 
 
 

Entretanto, a agricultura familiar, encontra algumas alternativas para se sustentar em 

meio às atribulações que vem enfrentando. Essas alternativas em geral são 

proporcionadas através do auxílio do poder público e de instituições não 

governamentais que por meio de eventos, orientações técnicas, visitas a campo e 

reuniões, visam apoiar o agricultor familiar e suas práticas. 

É nesse contexto que a agricultura familiar utiliza-se cada vez mais da técnica de 

produção orgânica como uma das alternativas para superar tais dificuldades 

engendradas pela capitalização das atividades agropecuárias. Nesse contexto, a 

agricultura orgânica aparece como uma alternativa de adaptação dos pequenos 

agricultores frente ao processo de capitalização das atividades agrícolas. 

A agricultura orgânica pode  ser compreendida como um sistema de produção alheio ao 

uso de fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, reguladores de crescimento e aditivos 

sintéticos para a alimentação animal.  Este modo de produção sempre procura  um meio 
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biologicamente natural para manter a produtividade sem prejudicar o ambiente (AAO, 

2011). 

O quadro a seguiri (Quadro 1) apresentado por Hernández (2005, p. 53) expõe as 

condições (posibilidades e necessidades) para que a agricultura familiar obtenha um 

desempenho adequado na utilização da prática orgânica. 

 
Quadro 1- Potencialidades e necessidades da agricultura familiar no 
desenvolvimento da técnica orgânica 
Aspectos Potencialidades Necessidades 
Aspectos 
Socioeconômicos 

- A gestão e o trabalho da 
unidade estão 
centralizados numa mesma 
figura: a família. 
Esta característica facilita a 
qualificação e 
ajuste entre a gestão e a 
realização do 
processo de produção. 
- A propriedade é uma 
fonte de renda e de vida, o 
que facilita sua preservação 
e seu conhecimento. 

- Conhecimento dos 
serviços financeiros 
disponíveis para a 
conversão tecnológica. À 
medida que o tempo e a 
intensidade de adoção 
do sistema convencional 
forem maiores, maiores 
serão os recursos 
financeiros necessários 
para 
a conversão. 
- Conhecimento de 
mercados específicos e de 
seu funcionamento. 

Aspectos técnico-
organizacionais 

- Tamanho da unidade de 
produção. O pequeno 
e médio portes das 
unidades de produção 
familiar facilitam o 
conhecimento, gestão e uso 
do espaço, requisitos 
indispensáveis para o 
desenho específico de 
sistemas produtivos. 
- Diversificação da 
produção, integração entre 
produção animal e vegetal, 
cultura de policultivo 
e utilização de insumos 
internos. Esta 
característica facilita a 
visão sistêmica da 
unidade. 
- Facilidade na aquisição 
de conhecimentos a 
partir da observação e 
experimentação. 

- Conhecimento e 
adequação às normas para 
a 
obtenção do selo orgânico. 
- Acesso e aprimoramento 
de informações e 
conhecimentos técnicos 
adequados ao sistema 
de produção orgânico. 
- Uso de tecnologias de 
gestão, particularmente 
de ferramentas de 
planejamento estratégico 
do processo de produção. 

Fonte: Hernández (2005 apud IPARDES, 2010). 
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Por meio da análise do quadro exposto acima, é possível perceber que, a agricultura 

familiar reúne as condições favoráveis para que a utilização da técnica orgânica seja 

cada vez mais disseminada e seu uso mais frequente entre os agricultores familiares. 

Portanto, para que isso ocorra, a mudança de determinados hábitos e a inserção de 

novos aprendizados no cotidiano no campo são de extrema importância.  

 

Agricultura familiar orgânica na região Centro-Sul do estado do Paraná 

 

Os diferentes desempenhos econômicos e sociais das áreas rurais têm sido vistos como 

“respostas locais ao processo de globalização” (VEIGA, 2004, p. 61), e nesse sentido, 

temos uma reorganização/readaptação dos processos, das técnicas e práticas realizadas 

no meio rural.  

A prática da agricultura orgânica deve ser observada como uma alternativa de 

desenvolvimento para os agricultores familiares, em contrapartida aos processos de 

homogeinização das práticas agrícolas que visam altos índices de produção e 

produtividade, degradação ambiental, monocultivos, a concentração fundiária e 

exploração do trabalho, baseada nos preceitos da consolidação do capital no campo.. 

As preocupações em produzir de forma alternativa começaram a se difundir no Brasil a 

partir da década 1970. A alavancada maior foi na década seguinte, com a criação de 

alguns órgãos como, o Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural, em Botucatu, 

a Fundação Mokiti Okada e o Centro de Pesquisa em  Agricultura Natural, ambos em 

São Paulo; o Centro de Agricultura Ecológica, no Rio Grande do Sul; a Rede PTA com 

o Centro de Tecnologia Alternativa, em Viçosa, Minas Gerais; e, no Paraná, o Instituto 

Verde Vida de Desenvolvimento Rural. Também nessa década, foi criada a primeira 

associação de produtores, a Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de 

Janeiro, seguida pela Associação de Agricultura Orgânica de São Paulo (NEVES et al, 

s.d, s.p). Essas instituições tiveram um papel importante no que se refere à pesquisa e 

orientação para os agricultores familiares.  

Seguindo esse raciocinio, sabe-se que,  

[…] desde muito tempo, os homens vêm buscando estabelecer estilos de 
agricultura menos agressivos ao meio ambiente, capazes de proteger os 
recursos naturais e que sejam duráveis no tempo, tentando fugir do estilo 
convencional de agricultura que passou a ser hegemônico a partir dos novos 
descobrimentos da química agrícola, da biologia e da mecânica, ocorridos já no 
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início do século XX (CAPORAL e COSTABEBER, 2004, p.7).  
 

 

Uma das formas de produzir com qualidade é a agricultura orgânica. Sendo assim,  

Rezende et al (2003) destacam que,  

 

a agricultura orgânica, além de representar esforços na busca da produção de 
alimentos de qualidade de uma maneira sustentável, também pode ser vista 
como um instrumento à disposição de agricultores familiares que buscam 
formas de valorizar sua produção [...] (REZENDE ET AL, 2003, s.p.) 

 

Sendo assim, é possível por meio da produção orgânica, priorizar a diversidade no que 

se produz, além de permitir um sentimento de apego dos produtores em relação às suas 

propiedades, utilização mais consciente da terra por meio da preservação ambiental e da 

utilização de insumos limpos.  

Estudos revelam que diversos são os benefícios obtidos pela prática da agricultura 

orgânica. Hamerschimidt (2006) argumenta que nesse tipo de produção, os produtores 

economizam cerca de 10 a 15% menos que os produtores convencionais. Ele propõe 

também que, no início, da mudança de agricultura convencional para a orgânica, a 

produção é menor. Porém, após a fase inicial, quando o solo já está equilibrado 

biologicamente, a produção pode ser igual, ou até aumentar quando comparada com a 

forma convencional de produção.  

Nesse sentido, as diferenças vão além da revelação do agricultor. Beus e Dunlap (1990 

apud JOELS 2002, s.p) destacam os principais contrastes existentes entre os dois modos 

de produção: Agricultura Convencional e Agricultura Sustentável (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Contraste existente entre os dois modos de produção: Agricultura 
Convencional e Agricultura Orgânica 

 
Agricultura Convencional Agricultura Orgânica 

Centralização do poder e controle nas 
multinacionais. 

Descentralização do poder, controle local 
e diversificado. 

Dependência de inúmeras fontes de 
energias externas e serviços provenientes 

do agronegócio. 

Baixa dependência de insumos de fora da 
propriedade e do complexo do 

agronegócio, inclusive do crédito rural. 
Domínio da natureza, eterna luta contra a 
natureza para extrair benefícios para a 

espécie humana. 

Harmonia com a natureza, o homem e a 
natureza são inseparáveis e estão 

interconectados. 
Baseado na especialização, na redução da 
base genética de plantas e animais e na 

monocultura. 

Baseado em práticas que estimulam a 
diversidade biológica em todos os níveis 

do sistema produtivo. 
Os recursos naturais são tratados como 

inesgotáveis. 
Comprometimento com a conservação dos 

recursos naturais à longo prazo. 
A competição é vista como um aspecto 
positivo para a agricultura e para a 

sociedade como um todo. 

Importância da cooperação entre os 
agricultores e da necessidade das 

comunidades rurais. 
Fonte: Adaptado de Beus e Dunlap, 1990 apud Joels 2002. 
Org: Adaptado por Veronezzi, F. 2010 

 

Quando comparada com a agricultura convencional, a agricultura orgânica apresenta 

diversas vantagens ambientais e sociais. Dentre essas vantagens, a conservação da 

biodiversidade, preservação e conservação dos solos e dos recursos hídricos, 

reestabelecimento do equilíbrio ecológico, utilização de materiais alternativos, e 

aumento das oportunidades de trabalho, uma vez que não utiliza de máquinas para sua 

produção (SANTA CATARINA, 2003), bem como permite fortalecer a agricultura 

familiar. Além disso, assim como revela Penteado (2000, p. 03), a agricultura orgânica 

“também pode contribuir para melhorar a renda, melhor segurança alimentar e criação 

de novos empregos” e como alternativa de permanência em suas propriedades para 

pequenos proprietários familiares. 

Para que possamos compreender como essa técnica é concebida e como se desenvolve, 

tomaremos como base a definição o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (s.d, s.p), onde o ógão o define como sendo, 

 

[...] todo aquele em que se adotam tecnologias que otimizem o uso de 
recursos naturais e socioeconômicos, respeitando a integridade cultural e 
tendo por objetivo a auto-sustentação no tempo e no espaço, a maximização 
dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energias não 
renováveis e a eliminação do emprego de agrotóxicos e outros insumos 
artificiais tóxicos, organismos geneticamente modificados - 
OGM/transgênicos, ou radiações ionizantes em qualquer fase do processo de 
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produção, armazenamento e de consumo, e entre os mesmos, privilegiando a 
preservação da saúde ambiental e humana, assegurando a transparência em 
todos os estágios da produção e da transformação (BRASIL, s.d, s.p). 

 

No que diz respeito à agricultura orgânica no estado do Paraná, o Instituto Verde Vida 

(IVV) tem um papel fundamental, pois desde sua fundação no ano de 1991, tem como 

objetivo principal, prestar assessoria técnica a projetos em agricultura orgânica estado, 

além de estimular o poder público a desenvolver políticas para esse segmento 

(IPARDES, 2010). 

Ainda em relação à realidade do Paraná, o engenheiro agrônomo Iniberto 

Hamerschimidt revela que o estado atualmente é um dos mais expressivos no que se 

refere à utilização de agricultura orgânica como prática de produção agropecuária. 

No estado, segundo dados obtidos por meio do Censo agropecuário de 2006, 90,5% dos 

estabelecimentos que fazem uso da agricultura orgânica são compostos por uma 

extensão de até 50 hectares. Dessa quantidade, 41,6% estão situados na faixa que varia 

entre 1 e 5 ha (IBGE, 2006 apud IPARDES, 2010 ).  

O instituto (IPARDES, 2010) ainda destaca que, é importante destacar que a produção 

orgânica do estado do Paraná encontra-se espacialmente bem distribuída e diversificada 

em todo o Estado, com algumas regiões sendo mais produtivas que outras em 

determinados produtos. Isso ocorre por fatores socioculturais e ambientais de cada uma 

das regiões onde está inserida a produção orgânica.  

Sendo assim, atuando na região central do estado do Paraná, a Fundação Rurecoii tem 

um papel importante na construção da prática orgânica e realiza diversas atividades com 

agricultores familiares a fim de disseminar tal técnica de produção.  A Fundação atua 

ainda com a finalidade de fortalecer a agricultura familiar, de assentados, agricultores 

sem-terra e de outras categorias de produtores como os arrendatários e parceiros; no 

desenvolvimento da produção agrícola, gestão econômica, capacitação e formação de 

recursos humanos, gestão participativa em grupos e comunidades; no desenvolvimento 

da olericultura, grãos, frutas, plantas medicinais e mel junto aos agricultores; age em 

cooperação com órgãos nacionais e internacionais, com entidades como a Universidade 

Estadual do Centro-Oeste e por meio da participação junto à Rede Ecovida (IPARDES, 

2007). 

A figura abaixo mostra um exemplo claro dessa condição. Uma foto da Feira 

Agroecológica de Guarapuava, Paraná.  
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Foto 1 – Feira Agroecológica de Guarapuava-PR (Campus Cedeteg – 
UNICENTRO) 

 
Fonte: UNICENTRO, 2012 
 

O Estado tem um papel fundamental, por meio da formulação e disseminação de 

programas ou ações voltadas a produzir e divulgar informação sobre a agricultura 

orgânica (IPARDES, 2007). 

Pode – se observar, portanto que, os dados expostos revelam que a produção orgânica 

paranaense é predominantemente executada pela pequena propriedade familiar, e nesse 

segmento, a região Centro-Sul, participa com cerca de 10 % no total de produção 

orgânica do Estado. Destaca-se em relação à produção de grãos, principalmente feijão e 

trigo, além de uma presença importante da erva-mate  (IPARDES, 2010). 

Nesse sentido destacam-se ainda que, “o interesse pela agricultura orgânica tem 

aumentado devido à crescente preocupação da população com a qualidade dos 

alimentos que consome, […]” (SANTA CATARINA, 2003, p. 07.). 

Hamerschimidt (2006), contribuindo para essa discussão revela que as práticas das 

atividades que envolvem a agricultura orgânica visam à melhora na qualidade de vida 

tanto das populações rurais quanto urbanas, por meio da produção de alimentos mais 

saudáveis, sem a utilização de inseticidas, buscando também uma convivência mais 

harmoniosa entre a produção de alimentos e a utilização consciente dos recursos 

naturais, e que serve de base para auxiliar no desenvolvimento da agricultura familiar no 

Estado.  
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Alternativas de inserção no mercado da produção orgânica familiar 

 

A organização por meio de cooperativas representa um exemplo de alternativa para os 

agricultores familiares no seu processo de agregar valor à sua produção e inserir-se no 

mercado consumidor. As cooperativas, para os agricultores familiares, além de 

proporcionar novas formas de melhorar sua produção, aparecem como um meio de 

inserção dos que é produzido, na economia de mercado e, além disso, preserva a 

ideologia da coletividade e do bem comum..  

A venda dos produtos orgânicos no próprio sitio seria uma das alternativas para a 

permanência do agricultor familiar na sua propriedade rural.  Outro meio de promover o 

comércio da produção orgânica familiar são as feiras livres. Godoy e Anjos (2007, p. 

365) afirmam que,  

as feiras livres constituem-se de uma intrincada teia de relações que 
configuram um diversificado conjunto de ocupações, fluxos, mercadorias e 
relações sociais, caracterizando-se primordialmente como uma atividade de 
trabalho informal essencialmente familiar, onde os envolvidos na 
operacionalização são geralmente membros da família [...]. 

 

Sendo assim, as feiras, como coloca Godoy e Anjos (2007), podem representar um 

espaço de comercialização característico da produção familiar, onde o consumidor pode 

encontrar produtos de melhor qualidade. Além disso, as feiras livres possuem a 

característica exclusiva de representar um espaço coletivo de integração e, de troca de 

informações e experiências. 

 
Considerações finais 
 

Frente ao processo de expansão/consolidação do capital inserido no campo brasileiro, os 

agricultores familiares tiveram que criar alternativas para sua manutenção e 

sobrevivência no campo. Como prática, a agricultura orgânica é entendida como uma 

dessas alternativas de adaptação. 

A agricultura familiar possui características específicas, herdadas pelas comunidades 

que exercem essa pratica desde muito tempo. Essas características vão além das 

questões econômicas, fazem parte de um modo de vida que leva em consideração o 

trabalho da própria família. Dessa maneira, a agricultura familiar possui as 

características fundamentais para a possibilidade de organizar a produção de forma 

orgânica.  

 A agricultura orgânica é entendida nesse artigo como uma das técnicas que auxiliam no 
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desenvolvimento dos pequenos proprietários familiares. É uma alternativa barata e de 

suma importância para a geração de renda para esses sujeitos. Além disso, a 

diversificação da produção e a utilização de insumos limpos por meio da técnica 

orgânica são fatores que permitem melhora nas condições de vida dos proprietários 

rurais. 

O Paraná é um estado que se destaca no quesito de produção orgânica familiar. Porém 

mesmo tendo esse destaque, ainda verificam-se alguns problemas em relação à prática 

no estado. A falta de profissionais especializados nas organizações não governamentais 

é um deles.  

A agricultura orgânica deveria ser observada como política pública e dessa forma, 

institutos governamentais promoveriam a ampliação do acesso dos pequenos produtores 

às atividades correlatadas a ela, proporcionando melhoras efetivas na manutenção da 

diversidade ecológica, na qualidade de vida da população, direta e indiretamente 

inseridas no processo, além de permitir a permanência do homem no campo com a 

manifestação de seus costumes.  

 

Notas 

 
i HERNÁNDEZ, Marisela G. O processo de difusão tecnológica da agricultura orgânica na Região 
Metropolitana de Curitiba. Curitiba, 2005. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Econômico) – 
Universidade Federal do Paraná. 
 
ii A fundação RURECO é uma ONG (Organização Não Governamental) que tem como objetivo apoiar e 
articular regionalmente as ações das organizações dos pequenos agricultores nas áreas de produção, 
beneficiamento, comercialização e do associativismo. Suas ações se orientam pelo estímulo à organização 
e a capacitação dos agricultores familiares, pela difusão e busca de alternativas tecnológicas para 
produção e comercialização agrícolas, visando promover a independência, a autonomia e a autogestão do 
agricultor familiar, das suas organizações e da suas comunidade. A entidade nasceu da insatisfação dos 
agricultores familiares frente ao modelo de desenvolvimento agrícola adotado no Brasil na década de 60, 
modelo esse que não respeitava o meio ambiente e nem as pessoas, forçou a saída dos agricultores 
familiares de suas propriedades provocando ainda a degradação dos recursos naturais. (RURECO, 2010.) 
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