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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho propõe relatar a percepção 

familiar numa perspectiva de convívio sustentável. 
Visa instigar a percepção interdisciplinar existente 

contexto rural. Para tanto, num primeiro momento 
busca compreender os limites e possibilidades de 

tecnológicas surgidas no mundo do trabalho. Em 

sociedade, situando o fenômeno da responsabilidade 
social no processo.

A agricultura familiar é responsável por 

no país, além do desenvolvimento de outras 
atividades não agrícolas, tais como o artesanato, 
o turismo rural, dentre outras. O adjetivo “familiar” 
aparece como um reforço para a condição central 
da família na forma social de produção, tanto no 

própria reprodução, tendo suas bases na tradição 
camponesa. (WANDERLEY, 2009). No âmbito do 

diretamente nas dinâmicas produtivas no meio rural, 

obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento 
ou empreendimento; tenha renda 
familiar predominantemente originada 
de atividades econômicas vinculadas 
ao próprio estabelecimento 
ou empreendimento; dirija seu 
estabelecimento ou empreendimento 

 O termo agricultura familiar para os negócios 

diretamente nele com ou sem o auxílio de terceiros, 

agricultor e ainda camponês. Para o Instituto Nacional 

a agricultura familiar atende a duas condições: a) a 
direção dos trabalhos do estabelecimento é exercida 
pelo produtor, e b) o trabalho familiar é superior ao 
trabalho contratado. 

 De acordo com Wanderley (2009, p. 156)

o ponto de partida é o conceito de 
agricultura familiar, entendida como 

de produção, assume o trabalho no 
estabelecimento produtivo. 

Contudo, essa relevância social e econômica 

sociedade. Destaca-se nesse sentido a mudança 

para constituir-se preponderantemente urbana, a 

se volta prioritariamente para o mercado de 
exportação. (GUEDES; TAVARES, 2001). Outro 
fator a ser considerado é a concentração urbana nas 

contexto e passou a liderar o processo produtivo. 
(GUEDES; TAVARES, 2001). 

A preponderância econômica do modelo da 
agricultura capitalista gerou contradições e pressões 

ele, contraditoriamente, possibilidade de alienação 
e emancipação. Fonseca (2001, p. 41) argumenta 

De um lado, a agricultura capitalista 
empenhada pelas grandes empresas 
gerou um êxodo rural, a categoria 
de “trabalhadores sem trabalho” e a 
desagregação das relações sociais 
no campo. De outro, a sociologia rural 
propõe a categoria da nova ruralidade 
para compreender as transformações 
ocorridas no mundo rural e de como 
interpretar a ação dos sujeitos e dos 
atores sociais na construção da nova 
ruralidade.

Diante desse contexto, a agricultura familiar 
tem desenvolvido a capacidade de reinvenção e 

e Tavares (2001) ao abordar a pluriatividade da 

as novas ruralidades, relacionam-se com as formas 

para produção e, ainda, consideráveis índices de 
analfabetismo. (FONSECA, 2001). Para superação 
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visam o empoderamento dos agricultores, bem como 
o trabalho em grupo. Trata-se, portanto, de creditar 
aos agricultores familiares a possibilidade de gestão 
coletiva de seus processos de produção e de outros 
processos provenientes, bem como pensar em 

a sua sobrevivência, entremeio as tecnologias de 

possam garantir a sustentabilidade nos diversos 
aspectos econômicos, sociais, tecnológicos, 
ambientais e culturais.

reconhecendo os limites e possibilidades

A realidade advinda do constante 
desenvolvimento tecnológico exige do homem/

conviver entre as novas exigências de produção.  O 
trabalho urbano passa a exigir características como 

na integração de inteligências e saberes, no direito 

trabalhadores são incitados a se exprimirem e a 

possam contribuir individualmente com seu saber 

mundo rural. 
Promover a participação do trabalhador no 

processo produtivo visa  implicá-lo no processo 
e integrar sua contribuição pessoal ao trabalho 
prescrito de maneira transparente. Participar 

o aperfeiçoamento desta. (ROSENFIELD, 2004). No 

cenário predominante.

para o mundo do trabalho pudessem ser apropriadas 

de obra dos trabalhadores rurais, provocando 

e práticas tradicionais.

sociais, a viabilidade econômica e 
as condições de vida da população. 
(FISCHER, 2007 apud , 
2002). 

Nessa perspectiva, Enderle (2000, p. 10) 

comenta: 

pelo seu papel econômico, mas também 
pelo seu valor simbólico e cultural, é a 
prática dos mutirões (pucherrão) e a 
troca de dias de serviço. Geralmente, 
o mutirão ocorria na derrubada de 
um pedaço de mato, ou na lavração 
(preparação da terra para o plantio), ou 
ainda na colheita de algum produto. À 

providenciar o almoço, geralmente 

coroamento do pucherrão era feito 
com um baile na residência do próprio 

A troca de dias de serviço também 
era uma forma de solidariedade muito 

na época da colheita, da capina e 

à família do doente gratuitamente. 

De alguma maneira, a aproximação do 
trabalhador rural com os valores culturais urbanos 

apoiavam formas de trabalho solidário.

espécie de êxodo do espaço rural, tornando assim 

às exigências do processo de 

concepção original, a obtenção de 
mais produção em menos área e em 

sementes controlados por empresas 

agricultores familiares deixassem a roça 

(ENDERLE, 2000, p. 10).

construir coletivamente espaços onde eles sejam 

sustentável, se inserindo no mercado de trabalho 

dar continuidade a suas tarefas, elevando o 
desenvolvimento local, a partir do trabalho coletivo. 

espaço rural, Guedes e Tavares (2001) apontam 
o cooperativismo e o associativismo como formas 
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aderirem ao modelo de gestão democrática e 

forte aliado para a agricultura familiar. 
Nesse sentido Guedes e Tavares (2001, p. 27) 

regido pela economia familiar alcança 
sucesso, assegura escala e constrói 
soluções para entraves à reprodução 
de sua atividade. No caso do setor 
agropecuário brasileiro várias têm sido 

para as associações e as cooperativas.

são apontadas por Melo Neto e Froes (1999) como 
uma das características da nova ordem social, em 

em se tratando da elaboração de planos, sejam 
estabelecidas as metas, precedidas do seu objetivo. 

agricultura familiar como produção de baixa renda e 

para o desenvolvimento dos seus atores. 

é um lugar heterogêneo, de diversidades produtivas, 
culturais e sociais, e tais diferenças não implicam em 
sua decomposição, ao contrário, contribuem para o 
seu fortalecimento. 

3 TECNOLOGIAS E SUAS IMPLICAÇÕES NA 
AGRICULTURA FAMILIAR

inovações tecnológicas. Esses obstáculos, contudo, 

públicas, programas e ações, tais como: a Política 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - 
PNATER, a lei 11.326/2006, PNAE, PAA, PRONAF, 
Seguro Safra, Programa Territórios da Cidadania 
vêm sendo desenvolvidos nas últimas décadas, e/

espaço de trabalho. 
Devido às inovações tecnológicas surgidas 

no decorrer dos tempos, assistimos a um cenário 

principalmente nas grandes propriedades rurais. Tal 
fato pode ser um propulsor de um aumento no número 
de pessoas desempregadas, se acentuando de 

não se pode creditar unicamente a tecnologia 

a apropriação dos meios de produção e dos seus 
resultados de forma exclusivamente privada. Além 

ologia apropriada 

o ritmo das transformações sociais, econômicas 

provavelmente começará a ser difundida entre os 
agricultores. 

O mercado de consumo e a concorrência com 

trabalhador (a) rural, pois devido ao favorecimento 
nos preços dos produtos dos grandes latifúndios, 
decorrente da produção em grande escala, os 
produtos advindos de produtores familiares se 
tornam inviáveis. Dessa maneira, podemos inferir 

novas tecnologias, tiveram um impacto devastador 

os grandes empresários latifundiários, para em 

Este fato tem favorecido o grande produtor em 

Além disso, a agricultura moderna, 

tem gerado graves problemas ambientais, como “o 
rompimento da estabilidade dos ecossistemas e a 

(SILVEIRA, 2001, p. 134). Esse novo modelo de 
agricultura provoca agressões danosas ao meio 
ambiente, comprometendo a sua sustentabilidade 
nos seus diferentes aspectos.

inovações tecnológicas trouxeram para a agricultura 

os agricultores familiares devem agir frente a tais 
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munir para o seu fortalecimento?

possibilidade de existência da agricultura familiar 

almejamos. Sendo assim, são necessárias medidas 
políticas orientadas para o fortalecimento da 
agricultura familiar. 

Nos últimos anos as políticas públicas 
passaram a reconhecer a importância da agricultura 
familiar, principalmente por programas de 
crédito como o PRONAF (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar). Mas é preciso 

Sem tecnologia o agricultor familiar não consegue 
manter-se competitivo, e não conseguirá sobreviver. 

não são neutras nem em relação à escala e nem às 

se origina da necessidade de criar capacitação 

própria dinâmica da relação entre agricultura e 
mercados consumidores. Neste sentido, tecnologias 
apropriadas para os agricultores familiares são 

da restrição colocada pela disponibilidade de mão 
de obra familiar e a exploração das vantagens 

sentido à idéia de tecnologia para agricultura familiar. 
Em grande medida, essa tecnologia já existe, não 

A possibilidade de sobrevivência dos 
agricultores familiares depende de sua capacidade 

produtos cujas etapas produtivas exigem atenção 
e cuidados especiais, e por isto elevam de maneira 

“capitalistas” baseados no trabalho assalariado. 
Além disso, a agricultura familiar facilita arranjos 

com a necessidade de contínuo intercâmbio de 
informação e de ações conjuntas por parte de seus 

das tecnologias não deve ser feito visando apenas 

mas também visando a sua sustentabilidade 
de uma forma mais ampla. As tecnologias 

em vista a preservação dos recursos naturais, não 
apenas para o seu uso na próxima colheita, mas 
também para o usufruto das futuras gerações.

tem grande potencial para a incorporação das 
propostas agroecológicas, não somente no âmbito 

domínio dos seus atributos culturais amplos, contribui 

entendimento da relação entre tecnologia e cultura. 

De um lado, o domínio do uso de 
insumos e técnicas, e de outro, os 
conhecimentos tradicionais de gestão 

a toda a propriedade, com suas inter-
relações e complementariedades, 
constituem um patrimônio cultural ainda 

sistemas agrícolas. (SILVEIRA, 2001, p. 
136).

agricultura familiar, para sobreviver às novas 
tecnologias e aos impactos causados pela agricultura 
moderna, deve-se valer de políticas públicas 

à sua realidade. No entanto, essas não devem 
ser “apropriadas” apenas à sua sustentabilidade 
econômica, como visto anteriormente. È necessário, 
portanto, considerar os diferentes eixos por 
onde essas tecnologias perpassam (econômico, 
ambiental, social e cultural), objetivando, assim, o seu 

o convívio sustentável dos agricultores familiares. 

4 RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO 
PROPOSTA DE DIÁLOGO ENTRE 
ORGANIZAÇÕES E SOCIEDADE

agricultura familiar estabelece um diálogo com 

como essa responsabilidade é exercida dentro das 
empresas, e, posteriormente, na agricultura familiar. 
Pois responsabilidade social deve ser entendida 
como uma expressão real da externalidade das 
empresas no relacionamento com a sociedade em 
geral. No entanto, esse entendimento não deve  estar 

privadas, governamentais ou não.
 Para uma melhor compreensão acerca do 

Alves (2003, p. 1):
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A sociedade atual é complexa e formada 

como famílias, escolas, clubes, partidos 
políticos, governos e empresas, dentre 

interesses comuns se reúnem, estão 

uma delas terá características próprias 
em virtude das necessidades humanas 

permita atingir tais objetivos. 

Diante do conceito apresentado, a agricultura 
familiar não deve ser confundida como um simples 
modo de produção, mas entendida como um grupo 

é peculiar, com gestão e forma de produção própria. 
  A responsabilidade social exercida pelas 

empresas brasileiras adentrou no país por volta de 
1980.  Mas somente a partir de 1990, tais empresas 
passaram a dar maior atenção a essa perspectiva. 
Pode-se considerar, de acordo com Curado (2003), 

 dessas 

frente ao seu modo de produção e novas exigências. 

como a atitude cujas expectativas 

alterações substanciais nas 
atividades relacionadas com o 
negócio da corporação ou no estilo de 
comportamento consagrado. Obriga a 
corporação a desenvolver níveis mais 

a perspectiva da responsabilidade social no 
continente europeu está voltado não apenas para 
tratar da formulação de estratégias, mas estabelecer 
um contínuo relacionamento com a sociedade civil 

o o pensamento desses 
autores, é possível perceber um expressivo diálogo 

exercício da responsabilidade social pelas empresas 
apresentava mais atendimento às exigências 
coercitivas do Estado. Esse fato se deu, também, 
por forte preocupação do capitalismo frente ao 

e necessidades da sociedade era uma ameaça ao 
próprio sistema capitalista. Em outro momento, o 

sas aceitaram 
incluir o conceito de responsabilidade social na sua 

práxis, pois era uma forma de diminuir a participação 

essa preocupação social do sistema capitalista 
espalhou-se por outros países, surgindo, portanto, 
para manter o próprio sistema. 

Nesse contexto, Schroeder e Schroeder 

A responsabilidade social tornou-se 
abrangente, envolvendo uma dimensão 
de responsabilidade para com toda a 
cadeia produtiva da empresa: clientes, 
funcionários, fornecedores, além da 
comunidade, ambiente e sociedade 
como um todo.

empresas dispõem, esses mesmos autores apontam 

O avanço do poder das empresas 
na sociedade abarca além de suas 
responsabilidades tradicionais, como 
fornecedora de bens e serviços, outra 
responsabilidade bem mais ampla, a do 

se como propagadora e garantidora 
do bem-comum. (SCHROEDER; 
SCHROEDER, 2004, p. 6).

A

de bens e serviços, expressando um sentimento de 

não distante da lógica capitalista. Contudo, como as 
empresas aderem ao conceito de responsabilidade 
social? Com o intuito de buscar resposta a essa 
interrogação nos remetemos ao entendimento de 
alguns colaboradores. Para Alves (2003),

A incorporação do conceito de 
responsabilidade social pelas empresas 
torna possível o surgimento de outras 

fronteiras de interesse dos acionistas ou 

os separar dos interesses econômicos 
e sociais dos demais participantes 

ambientais.

Corroboram com a discussão, Machado Filho 

responsabilidade surge um entrave. Nesse sentido, 

vista diferentes. De um lado há uma visão apontada 

defender os interesses dos acionistas, promovendo 
assim o bem-estar social. 
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Tal perspectiva baseia-se no fato de apontar 

esse objetivo em suas performances, detendo-se 
exclusivamente nos problemas de interesse social, 

são inerentes ao cargo. Sob essa visão, os recursos 
destinados à responsabilidade social (ações a 
terceiros) seriam gastos com a própria empresa, 
cumprindo, assim, sua função social.  

Carrieri (2005) apresentam as críticas à perspectiva 
de responsabilidade social desenvolvida pelas 
empresas, e referem outros autores como Levitt 

(2005, p. 12) apontam: 

[...] os negócios precisam sobreviver, e 

e restrições do seu maior inimigo 

das corporações. 

Seguindo a crítica à responsabilidade social, 
os referidos autores citam ainda Friedman (1988), 

p. 5), a responsabilidade social é vista sob a seguinte 
perspectiva:

Do ponto de vista das relações externas, 
a empresa tem de considerar os 

responsável através de suas ações 
junto ao público externo, a empresa 
ganha visibilidade e pode elevar sua 
participação de vendas no mercado. 

responsabilidade social corporativa consiste em 

na pretens
instituições consolidadas, e ainda uma estratégia 
para lidar com as mudanças frente a um mercado 
competitivo. Nessa perspectiva, e considerando a 

consolidado para sua inserção no mercado, indaga-
se: como se propaga a responsabilidade social neste 

A inserção tecnológica no espaço rural 
passou a “exigir” de seus atores uma nova forma 

como também para a inserção dos seus produtos no 
mercado. Nesse contexto, Silveira (2001) contribui 

não foi expulsa nesse processo mod
parcialmente e sofreu uma dupla expropriação. Do 
lado da produção houve um aumento considerável 
dos custos, devido à adoção de insumos externos. 
Da parte da formação dos preços dos produtos 

de barganha, a tendência é sempre a depreciação 
desses valores.

Diante de tais considerações, é possível inferir 
a existência de dois grupos distintos de agricultores 
familiares. De um lad

conseguem algum tipo de melhoria pautada no 

para a sua sobrevivência, e ainda gerar excedente 
para o mercado local, seja através de cooperativas 
ou associações. Já o outro grupo de agricultores 

agroecologia.
Assim, Silveira (2001) considera os sistemas 

próximos ao monocultivo característico da 
agricultura moderna, causadora de graves impactos 
ambientais, desde o ponto de vista tecnológico e 
do mercado. Para esse mesmo autor, “os sistemas 

de alternativas 
ecológicas, incorporam volumes variáveis de 
tecnologia moderna”.

los ecossistemas; su estilo tecnológico 
se basa en el monocultivo, las semillas 

de insumos de origem industrial, como 

combustibles fósiles. Esta manera de 

reducción de su diversidad propia y la 
susttitución de los procesos energéticos 
internos. Ello propicia uma alta fragilidad 
de los ecosistemas y favorece el 
deterioro continuo y sistemático de los 
recursos naturales. (HERNÁNDEZ, 
2011, p. 38).

empreendimentos agrícolas. É comum, nesses 
empreendimentos, a política de responsabilidade 
social, seja pela preocupação em propiciar o bem-
estar com o social, seja como uma estratégia 
de sobrevivência no mercado. No entanto, e 

fomente a responsabilidade social na agricultura 
familiar, cabe indagar: como a agricultura familiar 
se alinha ou não aos conceitos da responsabilidade 
social? 
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sustentabilidade, como dimensão completa, está 

mais complexos de policultivo, os mais aceitos e 

social é algo intrínseco a ele, pois encaminha a 
sustentabilidade além do seu aspecto ambiental.

responsabilidade social, sustentadas nos 

preservação dos recursos naturais e o respeito aos 
trabalhadores” (SOARES, 2004, p.3), pretende-

três. Neste se
está se dando o diálogo entre a agricultura familiar, 

e onde essa se origina? 

responsabilidade social podem ser mais facilmente 
observáveis na agricultura familiar de base ecológica, 

de trabalho dignos e com o (re) estabelecimento de 
uma relação sistêmica entre a prática da agricultura 

produção e a conservação dos recursos naturais.

distinção de grupos na agricultura familiar, apesar 
de algumas considerações parecer deixarem 

formam na agricultura familiar não se diferenciam 

pela forma de produção. Dessa maneira, pode-se 
considerar a agricultura familiar como um grupo 
social não homogêneo, com origem e perspectivas 

propagação de um ou outro modo de produção, 
bem como a opção pelo uso de tecnologias (mais 

pode estar pautada tanto em características 
culturais inerentes a cada grupo, como também na 

sua sustentabilidade.

5 CONCLUSÃO

agricultura houve a transformação da realidade, 

operações privadas. Tais empresas ameaçam os 

pois os mercados estabelecem os produtos e a 
produção. (WANER, 2000). 

agrícola de maneira idêntica à dos 

terra ou da intensidade do seu trabalho. 

ciência conhece sobre solos, plantas, 

a terra seja pobre. E não precisará 
trabalhar tanto nem tão duramente. 

essa transformação é uma forma de 

dos insumos materiais usados pelos 

uma parte de suas habilidades e do seu 
saber. 

as competências essenciais dos agricultores no 
processo de gestão de sua propriedade como 

mercado competitivo. 
O aprimoramento do processo de gestão pode 

cidade, além de atrativos sociais e culturais, também 
apresenta a possibilidade de oportunidades mais 
consistentes no campo econômico. Tal processo 
tem provocado historicamente uma deterioração da 
vida na cidade e o isolamento dos proprietários de 

rede de relações sociais, tecnológicas, culturais 

hologramática, cujo entendimento está explícito nas 

três princípios chaves da complexidade considerados 
por Morin (1995 apud HERNANDÉZ et al, 2011, p. 
149):

La idea hologramática transciende al 

el todo, no es determinista respecto a 

contiene um gran número de elementos 
esenciales del todo, pero no todo ellos, 

não é possível propor formas de gestão 
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deve ser fruto de um processo de tradução cultural 
entre o atual patamar da área de conhecimento da 

presentes.

respeito do uso de tecnologias no espaço rural 

implica em melhorias para os agricultores familiares. 

para subsistência até a melhoria das condições de 
trabalho para os agricultores podem ser consideradas 
como impactos positivos para o espaço rural. Foi 

agricultores familiares se apropriarem do uso das 
tecnologias. Nesse sentido, é necessário evidenciar 

danos para a produção da agricultura familiar, 
desde a degradação de recursos naturais até o 
comprometimento da subsistência familiar. Ou, 
ainda, a não adesão aos recursos tecnológicos 
propostos pode incorrer para o agricultor familiar em 
impossibilidade de permanecer no mercado. 

Propomos, no presente trabalho, o diálogo 
sobre as tecnologias e seus impactos para a 
agricultura familiar, considerando, sobretudo, as 

não haja pretensão de basear-se em um discurso 
sem fundamento teórico. Ao contrário, acreditamos 

necessário para o espaço rural. 
A busca pelo entendimento de como se 

perpassou pelo conceito de responsabilidade 
social, no intuito de entender a sua gênese e os 

entanto, a responsabilidade social na agricultura 

uma política de responsabilidade social voltada 

agricultores familiares. Diante de tal inexistência, 
procurou-se aliar a responsabilidade social aos 

mesma está inserida em um processo de mercado, 

social, é preciso considerar os vários cenários em 

Deste modo, ao propor uma imersão na 
agricultura familiar sob uma visão interdisciplinar, foi 

de caráter exclusivo da agricultura familiar, têm uma 
inerente correlação.  Embora não seja possível 

potencialmente pode dar subsídio para a sua 
compreensão. 
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