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  RESUMO 
 

Agricultura sustentável surge da necessidade de conservar os 
recursos naturais. Buscou-se compreender as práticas 
agrícolas desenvolvidas pelos agricultores familiares da Rede 
Xique Xique, se elas estão se caracterizando como 
agroecológica e, a partir daí como tem acontecido a inserção 
na economia solidária. Objetivou-se identificar a dinâmica 
sustentável dos agricultores familiares da Rede, a partir das 
práticas agrícolas desenvolvidas. A metodologia consistiu do 
censo, com 280 agricultores familiares. Os resultados 
constataram que existe o retorno econômico esperado, no 
entanto, parte mesmo produzindo com a presença de insumos 
químicos estão inserindo seus produtos no mercado como 
agroecológico, comprometendo a segurança alimentar. 
 
Palavras-chave: Recursos Naturais. Desenvolvimento 
Sustentável. Gestão Ambiental. Economia solidária. Práticas de 
conservação dos recursos naturais. 

 
ABSTRACT 
 
Sustainable agriculture arises from the need to conserve 
natural resources. We sought to understand farming practices 
developed by farmers Xique Xique Network, whether they are 
characterized as agroecology and thereafter as has happened 
in the insertion solidarity economy. This study aimed to identify 
the dynamics of sustainable family farms Network, from farming 
practices developed. The methodology consisted of the census, 
with 280 family farmers. The results showed that there is the 
economic return expected, however, producing the same part 
on the presence of chemicals are entering their products to 
market as agroecological, compromising food security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A corrida acelerada em busca de mais produtividade em uma escala de tempo 

menor tem ocasionado a contaminação de lençóis freáticos e corpos d’água, prejudicando a 

fauna e causando supressão vegetal, como também retirado dos solos um retorno maior do 

que sua capacidade natural. Nesta direção, para que ocorra maior produção em menor 

tempo, e consequentemente, maior retorno econômico, as dosagens de insumos químicos 

têm aumentado, provocando ônus ambientais, como o enfraquecimento da capacidade de 

produção do solo, levando-o a um estado de declínio produtivo, além da contaminação e 

assoreamento dos corpos d’água.   

Levando em consideração o modo de produção convencional, percebe-se que 

esse tipo de agricultura só traz benefícios econômicos e no curto prazo, pois, quanto maior a 

quantidade de adubos sintéticos, fertilizantes e agrotóxicos utilizados, maior será o ônus 

ambiental e menor será a capacidade de produção do solo e o seu tempo de vida. A 

sustentabilidade de um sistema agrícola é alcançada através da conservação dos recursos 

naturais em práticas baseadas na interação com a natureza, ou seja, com o conhecimento 

tradicional dos processos ecológicos, através do qual é possível promover mudanças 

socioeconômicas e ambientais capazes de dar sustentabilidade a todo encadeamento 

produtivo.  

A busca por medidas que visam minimizar os impactos negativos que a 

agricultura causa ao meio ambiente é a principal preocupação diante das consequências da 

degradação e da queda na produção causada pelo empobrecimento dos solos e pela 

contaminação dos recursos hídricos. Como hipótese acredita-se que a Rede Xique Xique 

desenvolve agricultura familiar baseada nos princípios da agroecologia, sem a presença de 

insumos químicos, e que essa agricultura se torna economicamente viável, desde que sejam 

considerados os resultados no longo prazo e a associação da agroecologia com a 

agricultura familiar, e estas com a economia solidária.  

Desse modo, o objetivo geral é identificar como os agricultores familiares da 

Rede Xique Xique, que se caracteriza por adotar práticas agroecológicas, desenvolve a 

agricultura sustentável que conserva os recursos naturais e possibilita a inserção na 

economia solidária, buscando comprovar que essa associação é ambientalmente 

consistente e economicamente viável. Como objetivos específicos deliberados: (i) identificar 

como se encontra a organização dos agricultores familiares da Rede Xique Xique; (ii) 
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identificar o percentual de agricultores familiares que se consideravam produzir de forma 

agroecológica e; (iii) verificar se existe a utilização de insumos químicos a partir da 

percepção dos agricultores familiares entrevistados. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A busca pelo controle da natureza e a artificialização da agricultura 

 

A modernização da agricultura foi caracterizada principalmente pela busca de 

resultados imediatos como aumento da produção e elevados níveis de produtividade, isso 

por meio do uso intenso de maquinário agrícola, de fertilizantes químicos e de agrotóxicos, 

assim como de procedimentos biológicos por meio da engenharia genética. Esse processo 

de modernização alimentou e tornou cada vez mais forte a indústria de máquinas e 

equipamentos, de produtos químicos e de biotecnologias. 

De acordo com Gliessman (2009), no curto prazo os agrotóxicos podem baixar 

consideravelmente a população de insetos como também matam os seus predadores 

naturais, no entanto, a logo prazo essas populações se adaptam e se tornam mais 

resistentes ao uso dos agrotóxicos, ocasionando cada vez mais dependência, sendo 

necessária a partir de então uma quantidade maior para o combate dos insetos. Essa 

resistência poderá ocasionar um processo de seleção natural das espécies, onde, elas vão 

se adaptando a condições do ambiente e sobreviverão aquelas mais fortes, gerando assim 

espécies cada vez mais adaptadas e resistentes.  

É A parir da necessidade de um posicionamento ambiental acerca dos impactos 

da Revolução Verde que em 1962 Rachel Carson publica seu livro intitulado “Primavera 

Silenciosa”, o qual traz a denúncia da poluição ambiental pelo uso indiscriminado de 

pesticidas nos campos americanos, mas especificamente o uso do dicloro-difenil-

tricloroetano (DDT). O DDT foi usado inicialmente em larga escala após a Segunda Guerra 

Mundial, principalmente no combate aos mosquitos vetores de malária e do tifo. Carson 

(2010) traz também em seu livro que este pesticida pode trazer efeitos eficientes e barato de 

maneira imediata, no entanto, no longo prazo, o mesmo, é altamente prejudicial a saúde 

humana e ao meio ambiente. 

Outro ponto que foi precursor para a necessidade de alteração do modelo 

agrícola moderno para o modelo que traz como base o respeito às questões ambientais e a 

busca pela sustentabilidade, é o exposto por Gaiovicz, Saquet e Beltrão, 2009: 

 

Todavia, após a Conferência para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente, a ECO-92, 
no Rio de Janeiro, chegou-se a conclusão de que os padrões de produção e 
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atividades humanas em geral, notadamente a agrícola, teriam que ser modificadas. 
Isto propicia à procura de novas alternativas de produção, entre elas nas atividades 
agrícolas [...].Os movimentos ocorridos no sentido da implantação de uma maior 
qualidade dos produtos agrícolas desenvolvem-se de forma ímpar. Aparece então 
no cenário mundial a agroecologia, conhecida ainda por agricultura alternativa. 
(GAIOVICZ; SAQUET; BELTRÃO, p.7, 2009). 

 

Contribuindo com o que Carson (2010) aborda em sua obra, Primavesi (200-) em 

seu artigo “Biodiversidade”, relata que na natureza não existe lixo, o que um refuga o outro 

utiliza como base vital. Relacionando assim as duas obras percebe-se que uma 

complementa a outra, de modo que a denuncia realizada por Carson (2010) do uso 

indiscriminado de agrotóxicos e dos danos na biodiversidade é complementado por 

Primavesi (200-), quando, para esta autora, a natureza é como uma máquina, onde, se uma 

peça é modificada ou parcialmente modificada toda a máquina para. Desse modo, como o 

objetivo do agrotóxico é remover possíveis “pragas” da agricultura, acaba por desestruturar 

todo o ecossistema, pois, o que é considerado “praga” no sistema agrícola pode ser a base 

alimentar de outra espécie. 

O uso acentuado de agrotóxicos na agricultura, devido sua rápida incorporação 

e eficiência no alcance de resultados imediatos, tem se tornado um importante vilão da 

degradação dos recursos naturais nos últimos tempos. Além disso, tem contribuído para a 

redução da matéria orgânica causada pela de ausência de cobertura vegetal, para a 

compactação do solo ocasionada pelo trânsito repetitivo de máquinas, onde a perda da 

matéria orgânica diminui a fertilidade do solo, o que tem contribuído para o desequilíbrio e 

degradação da sua estrutura. (GLIESSMAN, 2009). 

 

2.2 Agroecologia, Agricultura Familiar: uma associação em busca da sustentabilidade 

 

Diante da predominância dos modelos exógenos de modernização agrícola, o 

destaque para os estudiosos e pesquisadores da área sempre foi o padrão técnico 

especializado, homogêneo e gerador de degradação ambiental. A maioria dos estudos ou 

discussões sobre as formas de organização da produção e do trabalho no meio rural sempre 

deram ênfase as análises resultantes da influência da Revolução Verde e desprezavam, 

muitas vezes, temas, a exemplo das questões ambientais, da diversificação da agricultura, 

da diversidade regional e da preocupação com a eficiência na utilização dos recursos 

naturais. Estes temas eram vistos como de pouca relevância econômica e ambiental e sem 

importância analítica, porém com o aflorar de movimentos de reivindicação que contestavam 
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o modelo exógeno de modernização agrícola, entre eles os movimentos ambientalistas, 

passaram a receber maior atenção por parte de estudiosos e cientistas de todo mundo.  

É neste contexto de questionamento do modelo exógeno, o qual entra em 

declínio cedendo espaço para novas discussões, que a agroecologia surge e se destaca 

como uma das importantes estratégias, especialmente do segmento da agricultura familiar. 

A agroecologia vem sendo praticada e cada vez mais intensificada por agricultores 

familiares em diversas regiões do país, numa tentativa de valorizar a diversificação da 

agricultura e a conservação dos recursos naturais, a partir de práticas endógenas que 

buscam alcançar a inserção do modelo agrícola com baixo uso de agroquímicos defendendo 

a internalização de princípios da sustentabilidade. De acordo com Guzmán (2006), a 

agroecologia pode ser definida como o “manejo ecológico dos recursos naturais através de 

formas de ação social coletiva que apresentam alternativas a atual crise de modernidade, 

mediante propostas de desenvolvimento participativo (...)”. (GUZMÁN, 2006, p.202).  

Para Altieri (2009), a agroecologia reúne orientações de como realizar 

combinações e fazer o manejo adequado dos recursos naturais sem provocar danos 

desnecessários ou irreparáveis aos ecossistemas, e que não sejam necessárias 

intervenções drásticas, a exemplo do uso de inseticidas botânicos ou inseticidas naturais, 

para o controle da deficiência do solo. Caporal e Costabeber (2000) definem a agroecologia 

como o estudo de fatos ecológicos que ocorrem no domínio dos cultivos e em sua relação 

predador-presa, o que demonstra significativo potencial de aproveitamento deste campo de 

conhecimento para solucionar questões tecnológicas na agricultura favorecendo assim o 

desenho, e a gestão de agroecossitemas sustentáveis.   

Já para Gliessman (2009), a agroecologia é definida como a aplicação de 

conceitos e princípios ecológicos no manejo de agroecossistemas sustentáveis, pois é uma 

estratégia que proporciona o conhecimento e o método necessários para desenvolver uma 

agricultura que é ambientalmente consistente, altamente produtiva e economicamente 

viável.  

Outra definição relevante é ressaltada por Primavesi (2010), quando esta autora 

considera a agroecologia como uma prática agrícola ideal, pois representa uma interação da 

agricultura com a natureza. Primavesi (2010) explica que a agroecologia é a ciência que 

valoriza a diversificação por considerar a conservação dos recursos naturais, através do 

desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis. 

Diversas são as práticas agrícolas desenvolvidas para o plantio seguro que 

elimina o uso de agrotóxicos e mantém a terra conservada e produtiva. Souza, França e 

Silva (2011, p. 398) diz que: “A mistura de diferentes espécies de plantas ou variedades 
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pode retardar o surto de doenças, reduzirem à disseminação de esporos infectados e 

modificar as condições ambientais”.  

Ainda para Primavesi (1992), o que mais cria doenças é a monocultura, ou seja, 

quando se planta sempre a mesma cultura no mesmo campo. A diversificação das culturas 

é uma das medidas mais eficientes contra o ataque de “pragas” e o esgotamento da terra. 

Gliessman (2009, p. 42), afirma que “todas as práticas da agricultura 

convencional tendem a comprometer a produtividade futura em favor a alta produtividade do 

presente”. Primavesi (1992) elenca diversas práticas sustentáveis utilizadas para conservar 

a terra, entre elas estão: plantio direto, cobertura morta ou mulch, consorciamento e rotação 

de culturas, as quais, conforme consta nesta monografia, são realizadas por agricultores 

familiares da Rede Xique Xique. 

A agricultura familiar, que por muito tempo foi denominada agricultura 

camponesa ou de subsistência, pode ser o modelo em que é possível produzir e conservar 

de forma mais duradoura o meio ambiente. Como relata Nunes, Godeiro Nunes e França et 

al. (2011): 

A sustentabilidade de um sistema agrícola é alcançada através de técnicas 

e práticas alternativas baseadas em um conhecimento aprofundado dos 

processos ecológicos, através do qual, é possível promover mudanças 

socioeconômicas capazes de dar sustentabilidade a todo encadeamento 

produtivo. (NUNES; GODEIRO NUNES; FRANÇA et al; 2011, p. 4). 

 

Para que haja agricultura sustentável se faz necessária a utilização de práticas 

agroecológicas, visando a conservação no uso dos recursos. Altieri (2009) ressalta que uma 

diferença básica entre a agricultura convencional e a agricultura familiar que utiliza práticas 

agroecológicas, é que na primeira as medidas de prevenção e controle de “pragas” e 

doenças e deficiências do solo são usadas intervenções drásticas, tendo em vista que se 

busca resultados no curto prazo. Já no segundo tipo o controle de “pragas”, doenças e 

deficiências do solo, as medidas usadas busca assegurar a produtividade do ecossistema, 

visando à conservação e preservação dos recursos no longo prazo, afinal a agricultura 

familiar é primeiramente usada para a subsistência da família. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Localização da área de estudo 
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A Rede Xique Xique é representada por dez núcleos (municípios), os quais se 

encontram inseridos nos três Territórios da Cidadania do estado do Rio Grande do Norte, ou 

seja, o Território Açu-Mossoró, o Sertão do Apodi e o Mato Grande. No Território Açu-

Mossoró, os núcleos que integram a Rede Xique Xique são: Mossoró, Baraúna, Serra do 

Mel, Grossos e Tibau; no Território Sertão do Apodi fazem parte os núcleos de Governador 

Dix-Sept Rosado, Apodi, Janduís e Messias Targino; e no Território Mato Grande apenas o 

núcleo de São Miguel do Gostoso, conforme figura 1: 

 
FIGURA 1 - Mapa de localização dos núcleos, Rede Xique Xique, 2013. 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

3.2 Classificação da pesquisa e coleta de dados e informações 

A pesquisa que resultou nos dados obtidos aqui foi oriunda das ações do 

projeto: O Projeto A Construção de Mercados para a Agricultura Familiar: processos e 

práticas da produção agroecológica e de comercialização solidária da Rede Xique-Xique 

visa atender a agricultores familiares dos municípios que integram a Rede. O universo da 

pesquisa consistiu no censo, que é a totalidade de toda a população, neste caso, todos os 

integrantes da Rede.  

Em todo período de pesquisa foram aplicados 280 formulários junto a unidades 

familiares de 63 comunidades rurais visando identificar práticas e processos construídos no 

dia a dia (ano agrícola de 2010), no período de Maio de 2011 à Fevereiro de 2012 em todos 

os núcleos constituintes da Rede. Em cada núcleo foi realizado visitas para a realização da 

pesquisa em diversas comunidades rurais.  

Além das variáveis provenientes desta pesquisa, foi utilizada outra variável 

derivada de uma pesquisa que consistiu em um acompanhamento semanal das feiras da 

agricultura familiar nos dez núcleos que integram a Rede, sendo a pesquisa realizada no 
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formato de censo. A variável utilizada é a receita mensal de comercialização de cada 

município nas feiras da semanal. 

 
4  AGROECOLOGIA DA LITERATURA A REALIDADE: A ORGANIZAÇÃO DA REDE 
XIQUE XIQUE 

  

Uma das principais ações da Rede Xique Xique é viabilizar o acesso aos 

mercados a partir de estratégias de comercialização dos produtos da agricultura familiar 

procedentes das suas formas de organização. Contudo, destaca-se a importância de 

subsidiar a comercialização nos mercados locais e regionais, especialmente no espaço de 

comercialização em Mossoró e nas feiras da agricultura familiar realizadas nos núcleos, 

para, em seguida, ampliar para outros mercados, a exemplo do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).  

A produção a partir do embasamento agroecológico visa proporcionar a 

produção para o consumo de alimentos saudáveis, o que torna cada vez mais necessária a 

aproximação da agricultura familiar com os consumidores de produtos agrícolas. E para 

tornar essa aproximação uma realidade, o surgimento de organizações baseadas na ação 

coletiva, como os grupos produtivos, associações, cooperativas, além das unidades 

familiares, vem possibilitar uma presença mais evidente da cooperação.  

No entanto, a estrutura organizacional da Rede Xique Xique contradiz, de certa 

forma, o que trata a literatura sobre economia solidária. Conforme mostra a figura 1, na 

configuração organizacional da Rede Xique Xique, a forma de organizacional com maior 

representatividade é o grupo produtivo, este alcançando 214 membros. Quanto às 

cooperativas, apesar destas serem tratadas pela literatura como as mais eficientes formas 

de organização para a promoção do desenvolvimento, na constituição organizacional da 

Rede Xique Xique é a que apresenta menor representatividade com apenas 8 membros.  

 
               

 
Figura 1 - Membros vinculados por tipo de organização, Rede Xique Xique, 2012.                    
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Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 
 

 

Ploeg (2008) ressalta as formas de organização coletiva como as mais 

importantes e eficientes estratégias de sobrevivência e de enfrentamento ao ambiente 

agressivo do sistema capitalista, ambiente em que se encontram os agricultores familiares. 

Esse resultado da pesquisa realizada vem demonstrar o quanto a constituição 

organizacional da Rede Xique Xique ainda se encontra de certa forma frágil quando se trata 

de estratégias para a comercialização, tendo em vista que quanto mais estruturado uma 

forma de organização, mais facilidade encontrará de inserção em mercados, seja local ou 

não.  

 

4.1 O desenvolvimento da agroecologia na Rede Xique Xique 

 

Estes estudos e discussões desprezavam, muitas vezes, temas considerados 

residuais e de pouca importância analítica, como as questões ambientais, a diversificação 

da agricultur   a, a diversidade regional e a preocupação com o uso eficiente dos recursos 

naturais.  

Como a agroecologia é uma das vertentes defendidas no âmbito da experiência 

de diversificação da agricultura familiar da Rede Xique Xique, cabe ressaltar sua importância 

no processo inserção nos mercados relacionados com a economia solidária e encontra-se 

em transição por parte de alguns agricultores familiares. No entanto, este processo de 

transição apresenta deficiências, necessitando ser fortalecido e consolidado, pois ainda se 

depara com a falta de apoios indispensáveis, a exemplo do acompanhamento técnico em 

suas práticas diárias. 

De acordo com a figura 2, a partir da percepção de cada entrevistado se a sua 

produção é agroecologia ou convencional, dos 280 dos agricultores familiares entrevistados, 

79% responderam produzir de forma agroecológica e 21% consideraram que a sua 

produção não é agroecológica. Estes últimos revelaram produzir de forma convencional 

utilizando insumos externos. Este resultado pode ser considerado elevado, levando em 

conta o tempo em que a Rede Xique Xique atua no RN defendendo a agricultura a partir dos 

princípios agroecológicos. 
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Figura 2 – Produção agroecológica (%), Rede Xique Xique, 2012.                           
Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

 

Os fertilizantes sintéticos conseguem substituir os macronutrientes presentes no 

solo e necessário para o desenvolvimento das plantas, no entanto, os minerais que elas 

precisam não são substituídos, dessa forma a estrutura do solo é destruída. Sabendo que a 

agroecologia contrapõem a esse modelo, a mesma não promove o rompimento do equilíbrio 

natural do ecossistema, utilizando todos os organismos vivos, que na agricultura 

convencional é extinto pelo uso de insumos químicos, para contribuir com o equilíbrio do 

ecossistema e impedindo o desaparecimento de algumas espécies. 

Outra prática que integra a complexidade dos sistemas de cultivos baseados na 

agroecologia é o controle de “pragas” e doenças. Quando questionados a respeito de como 

realizam o controle de “pragas” e doenças, se a partir de controle químico ou biológico, 

conforme figura 3, dos entrevistados 55% responderam que usam o controle químico na 

produção, enquanto 45% deles responderam que usam o controle biológico. Considerando 

que a Rede Xique Xique busca a transição do sistema convencional para o agroecológico, 

este resultado representa um desafio a ser superado, pois o controle químico de “pragas” e 

doenças é resultante do uso de agrotóxicos.  Esta é uma prática contrária aos princípios da 

agroecologia revelando certa fragilidade do controle de produção da Rede Xique Xique. 
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FIGURA 3 - Controle de “pragas” e doenças, Rede Xique Xique, 2013               

  Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

O controle biológico é a prática de utilização dos recursos naturais disponíveis 

na biodiversidade local e regional, e representa dentro da complexidade do sistema 

agroecológico um processo de interação do homem com a natureza e da produção 

econômica com os princípios da sustentabilidade. Foi percebido durante a pesquisa que 

uma parcela dos agricultores familiares da Rede Xique Xique anseia por resultados no curto 

prazo, estes oriundos de práticas ditas modernas que se baseiam em modelos exógenos e 

especializados da Revolução Verde.  

Esse anseio revela, portanto, um desejo de fazer parte do processo de 

modernização agrícola e obter retornos econômicos imediatos, o que faz com que passem a 

adotar práticas que descaracterizam a produção de base agroecológica. Neste sentido, a 

tendência é de haver consequências negativas no longo prazo mostrando que não existe, ou 

é pouco considerada, a preocupação com a conservação dos recursos naturais de parte dos 

agricultores familiares da Rede Xique Xique. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A partir da experiência de estudo da Rede foi possível identificar as principais 

fragilidades, entender o funcionamento e a inserção no mercado através das feiras 

semanais da agricultura familiar, inserção no mercado institucional e a relação da produção 

com o consumo familiar dos alimentos que são produzidos. Os resultados negativos 
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demonstram certa deficiência da Rede Xique Xique quanto ao controle sobre os processos 

produtivo e a carência de acompanhamento técnico.  

A Rede Xique Xique também se apresenta como um espaço onde toda a sua 

produção é realizada adotando práticas que conservem os recursos naturais e busca pela 

sustentabilidade, sendo que, a pesquisa comprovou a existência de uma parcela 

considerável dos agricultores familiares que produzem de forma convencional, ou com 

práticas que caracterizem a produção dessa forma. Mesmo assim, estes agricultores 

familiares comercializam no mercado como sendo produtos agroecológicos e livres de 

qualquer tipo de insumo químico, pondo em risco a saúde dos consumidores que buscam 

alimentos livres de insumos químicos.  

Diante do exposto e da necessidade de alimentos saudáveis, de práticas que 

ocasione a redução da degradação ambiental, se faz necessária a realização efetiva e 

correta das práticas agroecológicas, do incentivo a organização coletiva dos agricultores 

familiares, do acompanhamento técnico contínuo, para que dessa forma a Rede Xique 

Xique alcance os benefícios ambientais e os retornos econômicos da atividade que 

desenvolve.  

Por fim, a experiência de diversificação da agricultura familiar da Rede Xique 

Xique apresenta-se como um ambiente fértil para análises e estudos acadêmicos sobre as 

temáticas da agroecologia, da agricultura familiar e da economia solidária, bem como, para 

ressaltar o debate sobre experiências de desenvolvimento sustentável. As conclusões desta 

monografia possibilitam, portanto, um caráter de continuidade, onde as informações nela 

contidas poderão servir para fundamentar a elaboração de novas análises de pesquisas no 

meio rural. 
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