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RESUMO: Este artigo é uma interpretação preliminar do projeto de pesquisa de 
desenvolvimento participativo de tecnologias sociais para a citricultura ecológica, em 
comunidades rurais no município de Montenegro-RS, que está em andamento desde 
março de 2008. O artigo busca descrever a proposta de pesquisa, os objetivos, as metas, 
os atores sociais, o cenário em que se desenvolve o projeto, além de analisar as 
possibilidades e os limites para a construção do conhecimento agroecológico através da 
participação das comunidades e do conhecimento fitopatológico. 
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2. OBJETIVO: Desenvolver através de metodologias participativas métodos de manejo 
de controle biológico da pinta preta do citros. 

 

 

3. VALOR DO INVESTIMENTO DO PROJETO 
 
 

O projeto recebe recurso do CNPq, através de um convênio estabelecido 
com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento Agrário e 
Ministério do Desenvolvimento Social, para pesquisas com manejo em sistema de 
produção ecológica via bolsas de pesquisas e recursos para despesas de custeios e 
despesas de capital no valor de R$56.735,02. 
 

3.1. Fonte(s) de financiamento(s) externa(s) à entidade 
 
O edital MCT/CNPq/MDA/MDS Nº 36/2007, para projetos de extensão 

tecnológica inovadora para a agricultura familiar, fomenta a pesquisa e está vinculado à 
                                                 
1 Artigo elaborado para o Fórum das Tecnologias Sociais, do Núcleo de Estudos Agrários e 
Desenvolvimento Rural, instância do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. 
2 Socióloga, mestre em Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS), pesquisadora do projeto de 
Desenvolvimento Participativo do Manejo Agroecológico da Pinta Preta do Citros, bolsista EXP-3 CNPq. 
Email: danisociais@yahoo.com.br  
3 Agrônomo, professor Doutor do Departamento de Fitossanidade da Faculdade de Agronomia, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; coordenador geral do programa de citricultura e do projeto 
de Desenvolvimento Participativo do Manejo Agroecológico da Pinta Preta do Citros. Email: 
fabiods@ufrgs.br  
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linha de técnicas e manejos em sistemas de produção de base ecológica. O projeto foi 
contemplado com três bolsas de pesquisa, uma de pesquisador em extensão no país, 
modalidade EXP-3, e as outras duas de iniciação científica, modalidade IC. A 
EMBRAPA, por possuir uma parceria de pesquisa com o Grupo de Citricultura 
Ecológica auxilia, através do MacroPrograma 3, com recurso direcionado. 

 

3.2. Financiamento interno 
 

O projeto pertence ao Programa de Pesquisa em Citricultura Ecológica 
da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e recebe o 
auxilio em infra-estrutura da universidade, seja através de veículos para saída de campo, 
combustíveis e materiais, além de duas bolsas de iniciação científica em extensão. 

 
 

4. CONTEXTO DO PROJETO 
 
 

O presente artigo descreverá o projeto de desenvolvimento participativo 
de tecnologias para o manejo agroecológico da pinta preta do citros, causada pelo fungo 
Guinardia citricarpa, com suas possibilidades e limites para a construção do 
conhecimento agroecológico através da participação da comunidade citricultora do Vale 
do Rio Caí, Estado do Rio Grande do Sul. O projeto de desenvolvimento participativo 
de tecnologias tem duas frentes de objetivos condensados em um objetivo geral, sendo 
uma frente de caráter técnico e a outra de caráter social, que se complementam em uma 
abordagem interdisciplinar da pesquisa. Desenvolver através de metodologias 
participativas métodos de manejo de controle biológico da pinta preta do citros é uma 
tentativa de relacionar diversos procedimentos disciplinares, em um campo comum, 
para a criação de tecnologias sociais dá comunidade e para a comunidade. 

A frente de caráter técnico é desenvolvida em laboratório e no campo, 
com a participação de agricultores, estudantes, professores e pesquisadores; a frente de 
caráter social também é desenvolvida no laboratório e no campo e busca nas 
metodologias participativas ferramentas de trabalho que auxiliem na construção de 
estratégias para execução do projeto e aproveitamento local da tecnologia, de forma que 
o grupo diagnostique as necessidades, indique alternativas e estratégias, avalie os 
procedimentos e construa o conhecimento agroecológico tanto no campo com no 
laboratório. As frentes não se contrapõem e nem divergem, são momentos 
interrelacionados, com objetivos específicos e metas. 

Os objetivos específicos, responsáveis pela operacionalização do 
objetivo geral, estão organizados segundo as frentes correspondentes, ou seja, os 
objetivos de caráter técnico dizem respeito: i) isolar novos microorganismos 
antagônicos ao fungo causador da pinta preta a partir de folhas de bergamoteiras, na 
copa e no solo; ii) selecionar os isolados que apresentem eficiência quando aplicados; 
iii) testar nas entrelinhas do pomar espécies de adubação verde para averiguar a redução 
ou supressão da liberação de ascósporos de Guinardia citricarpa; iv) desenvolver 
métodos de produção massal de microorganismos antagonistas ao fungo, de fácil 
manipulação pelos citricultores familiares ecológicos do Vale do Rio Caí. 
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Os objetivos específicos de caráter social estão relacionados: i) instigar o 
agricultor a pesquisar seus pomares; ii) estimular a organização de grupos de 
agricultores, por proximidade ou afinidade, para o favorecimento do estudo dos micro- 
climas e troca de informações entre eles; iii) incluir o agricultor como pesquisador e não 
como apêndice da investigação ou receptor e aplicador de microorganismos; iv) tomar 
decisões em grupo; v) compreender a lógica e as especificidades de cada grupo e as 
necessidades de cada micro-clima segundo as observações dos agricultores; vi) utilizar 
linguagem acessível e clara nas reuniões com o grupo; vii) ouvir e absorver as sugestões 
dos agricultores; viii) construir o cronograma das atividades em conjunto; ix) 
possibilitar que cada agricultor construa seu calendário de aplicações segundo sua 
lógica e representação sobre a citricultura ecológica e segundo a gestão da propriedade. 

As metas do projeto também estão listadas em duas frentes 
contemplando aspectos técnicos e sociais: desenvolver participativamente tecnologia de 
base agroecológica para o manejo da pinta preta dos citros; reduzir as perdas na 
produção de bergamotas (Variedade Montenegrina) e, consequentemente, garantir o 
retorno de investimentos realizados pelo agricultor familiar; aumentar a produção de 
frutos de qualidade a serem destinados ao mercado in natura; contribuir para a 
apropriação de tecnologias de base agroecológicas pelos citricultores; reforçar a 
importância do trabalho em grupo; contribuir para autonomia e independência do 
agricultor em relação à tecnologia de manejo de seus pomares; construir e sistematizar o 
conhecimento agroecológico juntamente com os detentores do conhecimento, o 
agricultor. 

O projeto está em andamento desde fevereiro de 2008, na comunidade 
dos citricultores do Vale do Rio Caí, no município de Montenegro-RS. Os agricultores 
envolvidos com a pesquisa fazem parte de organizações locais voltadas para a 
citricultura ecológica há mais de quinze anos. O Programa de Citricultura Ecológica, na 
localidade, existe há oito anos e vêm desenvolvendo pesquisas em diversas frentes, 
algumas mais envolvidas com a construção do conhecimento agroecológico, outras mais 
voltadas para os resultados de laboratório e publicações de materiais acadêmicos. No 
entanto, o Grupo de Citricultura Ecológica é relativamente recente, existe há quatro 
anos e vem encaminhando várias atividades importantes para o desenvolvimento da 
citricultura ecológica na região. 

O diferencial deste projeto de desenvolvimento participativo de 
tecnologias para o controle biológico do fungo é a forma de abordar e conduzir a 
pesquisa, uma vez que o motivador é o agricultor enquanto pesquisador e orientador dos 
caminhos. Vale ressaltar, que se tratam de citricultores ecológicos, organizados em 
instituições, que almejam parcerias visando o desenvolvimento da citricultura ecológica 
do RS e se posicionam avançados no debate e na prática da produção ecológica. Os 
estranhamentos e os experimentos primários do processo de transição e da substituição 
de insumos foram superados, o avanço atual está em torno do redesenho do 
agroecossistema e na busca por seu equilíbrio. 

Posto o cenário, a questão orientadora deste artigo é compreender como 
este projeto de desenvolvimento rural local, através de metodologias participativas, 
pode se tornar uma tecnologia social e contribuir para a construção do conhecimento 
agroecológico e para as futuras políticas públicas de transição agroecológica? 
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4.1 Grupo de Citricultura Ecológica – GCE 
 

Em diversas situações da agricultura moderna, os problemas 
fitossanitários, como ataque de plantas por insetos e patógenos, são considerados de 
extrema gravidade. Esses problemas justificam, em muitos casos, o uso intensivo de 
agrotóxicos e da manipulação genética, tecnológias não apenas causadora de impactos 
negativos na natureza e na saúde pública, mas também passíveis de patenteamento, 
controle monopolístico e que servem como mecanismos de controle da agricultura por 
grupos organizadados nas grande coorporações e oligopólios. 

O estudo das doenças de plantas e a busca de métodos de manejo destas, 
é a área de ação da Fitopatologia, uma ciência ligada à Agronomia e às áreas das 
Ciencias Naturais, como Ecologia, Microbiologia e Botânica. Entretanto, no último 
século a Fitopatologia tem sido desenvolvida, especialmente junto à Agronomia, e se 
apoiado, em larga medida, no modelo industrializado de agricultura que visa 
produtividade, sem se importar com o custo social ou ecológico de suas tecnologias.  
Fitopatologistas em todo mundo, inclusive no Brasil, adotam majoritariamente este 
modelo porque é onde se encontram os recursos aportados por setores interessados na 
industrialização da agricultura. Entretanto, a oposição a este modelo é encontrada nas 
Ciências Sociais e na Ecologia, ampliando consideravelmente a distância entre a 
Fitopatologia e a Agronomia, de um lado, e a Sociologia e a Ecologia de um outro. 

Assim, é necessário a utilização de diferentes abordagens metodológicas 
do desenvolvimento de tecnologias que respondam à necessidade de redução dos 
problemas fitossanitários de forma ecológicamente responsável e, ao mesmo tempo, que 
possibilitem o controle social, de forma autônoma e dinâmica. Uma abordagem é a das 
metodologias de pesquisa participativa, que neste trabalho será analisada na perspectiva 
da geração de tecnologia para o manejo da pinta preta, uma doença causada por um 
fungo que ataca os cultivos de citros e causa danos sérios à produçao dos agricultores 
familiares do Vale do Rio Caí. 

Não faltam exemplos de tecnologias geradas por esse modelo de 
Fitopatologia que não fazem sentido algum numa visão social ou ecológica da 
sustentabilidade. Estes pacotes tecnológicos além de serem de pouca durabilidade e 
apresentarem efeitos colaterais prejudiciais ao homem e ao meio ambiente, também 
servem ao controle da agricultura por grupos restritos. São pacotes tecnológicos 
baseadas na simplificação e uniformização dos agroecossistemas, não preocupados com 
a questão da sustentabilidade, em geral, dependentes de agrotóxicos e de outros 
produtos químicos. 

Na citricultura brasileira, atividade econômica importante no cenário 
nacional, dominada especialmente pelas grande produções de laranjas do Estado de São 
Paulo, a regra dos pacotes tecnológicos e da dominação continua valendo. A tecnologia 
disponível aos citricultores é basicamente dependente de insumos externos, químicos, e 
que causam sérios problemas ambientais, de saúde, e de dependência tecnológica. Isso 
tem gerado problemas em diferentes situações, em especial para os pequenos 
citricultores familiares da principal região produtora do Rio Grande do Sul, Vales do 
Rio Caí e Taquarí, região ecológicamente favorável ao cultivo de citros, em especial por 
produzir frutos de qualidade superior para o consumo de mesa (in natura). 

Nessa região, caracterizada por pomares de em média de 5 hectares, e 
com diversas espécies de citros cultivadas na mesma área, a mão-de-obra é quase que 
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exclusivamente familiar, e ao longo das últimas décadas esses agricultores enfrentam 
dificuldades de toda ordem, em especial de aumento de custos e de problemas 
fitossanitários, que os levaram a buscar soluções organizativas e produtivas, como de 
geração de tecnologias. 

Como exemplo disso, surgiram nas últimas décadas diversas associações 
e pequenas cooperativas de citricultores ecológicos, que assumiram a necessidade de 
transição para sistemas mais sustentáveis de produção, visando a saúde, a manutenção 
do meio ambiente e a redução de custos. Um destaque dessa experiência, que originou-
se em um projeto apoiado pela GTZ, e desenvolvido pela EMATER-RS, na década de 
90, é a Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caí – ECOCITRUS. Ao 
longo das últimas décadas essa cooperativa tem liderado na região, acompanhada por 
outras associações de agricultores ecológicos, a busca de tecnologias que possam ser 
socialmente controladas, e que sirvam aos interesses da sustentabilidade. Foi com esse 
objetivo que, em 1999, a ECOCITRUS buscou a parceria de pesquisadores e 
professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para propor um projeto a ser 
financiado pelo Estado do Rio Grande do Sul, através do Programa RS Rural, que 
serviria para “comprovar” as tecnologias que estavam utilizando, e posteriormente gerar 
novas tecnologias adequadas ao manejo ecológico de citros e que pudéssem ser 
apropriadas pelos agricultores. 

À partir das primeiras experiências, o projeto evoluiu para um programa 
de pesquisa, o Programa de Pesquisa em Citricultura Ecológica, e passou a envolver 
diversas entidades e organizações, como a EMATER-RS, a Associação Companheiros 
da Natureza, e outras associações de citricultores, inclusive de citricultores 
convencionais. Este grupo adotou o nome de Grupo de Citricultura Ecológica (GCE), e 
em 2004 foi elaborado o primeiro convênio institucional, já incorporando a 
EMBRAPA-Clima Temperado. Desse grupo foram realizados diversos encontros e 
seminários, com participação ampla da comunidade de agricultores, pesquisadores e 
técnicos ligados à extensão rural, que buscam, de forma contínua e participativa, 
diagnosticar novas necessidades de pesquisa, acompanhar os trabalhos em andamento, e 
avaliar os processos e metodologias sendo utilizados nesses trabalhos. Foi a partir desse 
diagnósticos que foram elaborados projetos submetidos à editais públicos de 
financiamento de pesquisa, em especial os editais do CNPq e da EMBRAPA, e que ao 
longo dos últimos anos permitem que seja realizados diferentes projetos nas mais 
diferentes áreas prioritárias determinadas pelo GCE. 

Desde 2000, diversos trabalhos de pesquisa foram realizados pelo GCE, 
tendo como base metodologias participativas, envolvendo constantemente todos os 
membros do grupo. Desses trabalhos resultaram dissertações de mestrado e teses de 
doutorado, publicações em periódicos nacionais e apresentações dos resultados em 
seminários e congressos nacionais e internacionais. Dentre estes trabalhos destacam-se: 
1) Manejo do cancro cítrico em viveiros e pomares; 2) Estudos sobre o controle 
biológico natural do minador das folhas dos citros; 3) Epidemiologia e manejo da pinta 
preta e outras doenças fúngicas de citros; 4) Fungos entomopatogênicos para o controle 
biológico de cochonilhas-com-escudo; 5) Efeitos do manejo orgânico sobre fungos 
micorrízicos arbusculares; 6) Ocorrência, manejo ecológico e comportamento de mosca-
das-frutas em citros nos vales dos Rios Caí e Taquari; 7) Controle biológico natural de 
moscas-das-frutas em citros e em frutíferas nativas do vale do rio Caí; 8) Tecnologias 
empregadas e estudo socioeconômico da produção ecológica de citros pela Ecocitrus; 9) 
Monitoramento de mosca-das-frutas nos citros, conduzido por agricultores dos vales dos 
rios Caí e Taquari (Dal Soglio et al., 2006). Além disso, os trabalhos do GCE 
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resultaram no desenvolvimento de tecnologias adequadas pelos citricultores para a 
produção ecológica de citros. 

Os trabalhos realizados pelo GCE, até o momento, demonstram que o 
modelo de pesquisa, com a forte interação entre agricultores, suas organizações 
representativas, agentes de extensão e pesquisadores é eficiente e permite uma 
amplitude de trabalhos que respondem às principais demandas locais. Com o 
conhecimento prático acumulado na citricultura, com o conhecimento científico dos 
pesquisadores da UFRGS e da Embrapa Clima-Temperado e da ação de articulação dos 
extensionistas, o GCE tem gerado excelentes experiências de desenvolvimento de 
pesquisa participativa adaptada às condições locais. 

A partir de vários diagnósticos, o GCE elaborou o Programa de Pesquisa 
em Citricultura Ecológica que consiste em quatro subprogramas: 1. Desenvolvimento 
tecnológico da citricultura ecológica; 2. Alternativas de diversificação; 3. Avaliação 
econômica da cadeia produtiva de citros ecológicos; 4. Estrutura, representação e 
reprodução social das comunidades de citricultores ecológicos. Dentro do subprograma 
“Desenvolvimento tecnológico da citricultura ecológica”, encontram-se trabalhos 
relacionados aos problemas enfrentados pelos citricultores ecológicos como os de 
ordem de manejo do pomar como, por exemplo: 1) Adubação orgânica e manejo da 
cobertura verde do solo, espontânea e implantada; 2) Citricultura agroflorestal, entre 
outros. Também estão presentes os problemas de ordem fitossanitária: 1) Avaliação de 
alternativas para o controle da mosca-das-frutas (Anastrepha fraterculus) (Díptera: 
Tephritidae) e respostas comportamentais a produtos empregados no sistema orgânico 
de produção citrícola; 2) Manejo agroecológico da pinta preta dos citros causada por 
Guignardia citricarpa. 

O GCE, através de planejamento das linhas de pesquisa, determinou 
como prioridade de trabalho o desenvolvimento do manejo agroecológico da pinta preta 
dos citros. Assim, em 2006, iniciaram trabalhos na linha do controle biológico da pinta 
preta dos citros através de duas dissertações de mestrado. Estas tiveram como objetivo o 
isolamento e seleção de microrganismos antagonistas à G. citricarpa, nos pomares 
ecológicos de citros da região do Vale do Caí/RS. Estes trabalhos resultaram na seleção 
de isolados epifíticos de fungos filamentos (um isolado de Trichoderma spp. e três 
isolados ainda não identificados) e isolados de leveduras. Também foram selecionados 
isolados endofíticos bacterianos com potencial para serem utilizados no controle 
biológico da pinta preta dos citros. Estes isolados em in vitro, mostraram-se 
promissores. Todavia, estes trabalhos iniciais necessitam de avaliação no campo tanto 
dos isolados de antagonistas para controle da pinta preta, como de métodos e épocas de 
aplicação, e integração com outros métodos de controle da doença, o que precisa ser 
realizado com a participação dos agricultores em todas as suas fases, de maneira a 
serem adequados às condições locais, e apropriados pelos agricultores. Este é o foco do 
presente projeto: desenvolvimento participativo de tecnologias para o manejo 
agroecológico da pinta preta dos citros. 
 

4.2 A pinta preta dos citros 
 

A Pinta Preta do Citros (PPC), também conhecida como Mancha Preta 
dos Citros, é atualmente a principal doença presente nas regiões produtoras de citros do 
RS, em especial no Vale do Caí.  Está amplamente disseminada, e seus prejuízos são 
causados tanto pela perda de frutos no pomar, pois promove a queda prematura dos 
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frutos, como pela depreciação dos mesmos, pois seu principal sintoma são as manchas 
escuras na casca dos frutos (GÓES, 2002). Segundo os agricultores da região, os danos 
podem chegar a 40% da produção, e esse relato é feito tanto por produtores ecológicos 
como por produtores convencionais. 

A doença é causada por um fungo da classe dos ascomicetos, Guinardia 
citricarpa Kiely, que na fase assexual é conhecido como Phyllosticta citricarpa 
(McAlp.), e foi descrito pela primeira vez em 1895 na Austrália (SUTTON; 
WATERSON, 1966). Em 1925, a PPC foi encontrada na África do Sul, e rapidamente 
disseminou-se pelas principais áreas produtoras de citros de todo o mundo, tendo sido 
descrita no Brasil pela primeira vez em São Paulo, em 1940 (GÓES, 1998). Em 1986, a 
doença foi pela  primeira vez descrita no Rio Grande do Sul, e desde então tem 
provocado sérios danos (GÓES et al., 1991). 

Do ponto de vista econômico, a doença é de grande importância pois 
ataca as espécies de citros com maior valor comercial, pois são para consumo in natura, 
principalmente laranjas “Pera” e “Umbigo”, e a tangerina “Montenegrina”, causando 
perdas no pomar por queda prematura e manchas, que mesmo limitadas à casca dos 
frutos (flavedo), sem prejuízo à qualidade nutricuonal dos mesmos, inviabilizam sua 
comercialização (GÓES, 2002). Além disso, na perspectiva de exportação de frutos in 
natura,  característica da produção do Rio Grande do Sul, essa doença, cujo agente 
causal é considerado praga quarentenária nos países produtores e consumidores, como é 
o caso da Espanha (e por conseqüência toda União Européia), a presença da doença nos 
frutos restringe a comercialização de mudas e frutos, sendo, de acordo com Aguilar-
Vildoso (2002), uma importante causa de restrições fitossanitárias à exportação. 

Existem medidas de manejo da PPC, como o plantio de mudas sadias em 
áreas sem a presença de plantas doentes, e a remoção de frutos temporões infectados 
antes da floração para previnir a re-infecção. Entretanto, segundo Feichtenberger et al. 
(1997) o controle químico, com uso de fungicidas de contato ou sistêmicos, é o método 
mais utilizado pelos citricultores convencionais. Esses produtos, no entanto, além dos 
potenciais problemas ecológicos e de saúde pública que representam, pois prejudicam 
organismos não-alvo e podem intoxicar aplicadores e consumidores, apresentam baixa 
eficiência e sistematicamente selecionam formas resistentes do patógeno conforme 
indicam Ghini e Kimati (2000). Agricultores ecológicos, por sua vez, estão procurando 
manejar a doença com a substituição dos fungicidas sintéticos pela calda bordaleza, um 
fungicida aprovado para uso em sistemas orgânicos de produção, e que é baseado em 
uma mistura de cal e sulfato de cobre, sendo utilizado em uma concentraçao de 0,5% 
em aplicações no início da frutificação, e com eficiência discreta. 

Este produto, embora possa ser considerado ecologicamente mais seguro, 
também pode provocar danos secundários ao ambiente, em especial pela acumulação de 
cobre nas áreas de produção, por se tratar de um metal pesado. Torna-se assim, 
necessário que se busquem alternativas aos fungicidas industrializados ou caseiros, o 
que abre a possibilidade para um manejo integrando práticas culturais, como podas, 
raleio de frutos, adubação orgânica e com adubos verdes, e cobertura vegetal do solo, 
com técnicas como o controle biológico de patógenos, que nos últimos tempos tem se 
apresentado com uma opção mais segura para a saúde e para o ambiente (LIMA et al., 
2000). 
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4.3 O controle biológico de patógenos 
 

Cook e Baker (1983) definem o controle biológico como a busca da 
redução do potencial de inóculo, ou seja, da possibilidade de um determinado patógeno 
de se disseminar, e da capacidade de causar doença desse mesmo patógeno, pela 
manipulação de outros organismos, excentuando-se o homem. Esse conceito permite 
incluir como métodos de controle biológico todos os organismos que estão ligados 
diretamente pelo manejo das plantas hospedeiras, os próprios patógenos e outros 
organismos que podem prejudicar os patógenos e/ou beneficiar a defesa das plantas 
hospedeiras, sendo chamados de agentes de controle biológico. Este conceito, de certa 
forma amplo demais, pois inclui métodos como o melhoramento de plantas para a 
resistência e transgenia, em geral tem sido mais limitado apenas aos métodos que 
incluem o manejo de agentes de controle biológico, ou antagonistas. 

No entanto, um conceito intermediário poderia incluir, além do uso de 
agentes de controle biológico, em casos especiais, o manejo do ambiente favorecendo a 
presença maior de agentes de controle biológico; a maior condição de saúde das plantas 
capacitando-as à resistirem melhor ao ataque dos patógenos, e mesmo o manejo da 
genética de populações dos patógenos buscando reduzir a presença de genótipos mais 
virulentos ou agressivos. Esta proposta tem sido apresentada com o título de “Controle 
Biológico Natural”, e tem sido a base do que tem sido entendido por Manejo Ecológico 
de Doenças de Plantas. 

Para o controle biológico da G. Citricarpa diferentes agentes de 
biocontrole estão sendo descobertos em todo mundo, como Saccharomyces cerevisae, a 
levedura da cerveja (PASCHOLATI, 1998), o Trichoderma harzianum, um fungo 
filamentoso comumente associado ao controle biológico de fitopatógenos 
(GUIMARÃES, 2008), assim como outros fungos e bactérias. Agentes de controle 
biológico, que atuam parasitando os patógenos, competindo com eles por espaço ou 
alimentos, ou produzindo compostos antibióticos (antibiose), podem ser amplamente 
encontrados em diferentes ambientes: no solo; na superfície dos tecidos das plantas 
(epifíticos); ou mesmo no interior das plantas (endofíticos). Isso indica que estão 
também, adaptados aos diferentes ambientes e por isso o seu uso deveria ser limitado à 
condições ecológicas similares aos dos ambientes em que são isolados. 

O desenvolvimento de métodos de controle biológico, no entanto, não 
obstante a dependência dos agentes de controle biológico à adaptação às condições 
ecológicas dos diferentes ambientes em que deveriam ser utilizados,  tem sido realizado 
principalmente com uma visão comercial, procurando-se agentes de amplo espectro, que 
controlem diferentes patógenos em diferentes condições ambientais e diferentes 
cultivos, de forma a permitir a homogeinização da produção de “pacotes” tecnológicos 
de controle biológico. Desta forma, mesmo que com vantagens ecológicas e de 
segurança à saúde dos agricultores e consumidores, o modelo de desenvolvimento 
tecnológico para o controle biológico repete a lógica da agricultura industrializada, 
pretendendo que se limite a produção massal de inóculo de biocontroledores para serem 
liberados também massalmente nas áreas de cultivo (controle biológico por inundação) 
pelos agricultores que continuam reféns de uma tecnologia monopolizada por empresas 
de biotecnologia. 

No caso da PPC, e em especial na proposta do GCE, não caberia buscar a 
resposta ao problema, via controle bológico, reproduzindo o sistema predominante de 
geração e adoção de tecnologias com base em um “pacote tecnológico fechado”. Desta 
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forma, a opção foi a de pautar-se nos princípios da Agroecologia, buscando-se o 
redesenho dos agroecossistemas e garantindo a adequação e apropriação tecnológica 
com o uso de metodologias de pesquisa participativa. Optou-se por dividir o 
acompanhamento da busca da solução em diferentes frentes, envolvendo estudos em 
sistemas agroflorestais (SAF) de produção de citros, da observação do efeito de 
diferentes sistemas de cobertura do solo e adubação verde dos pomares, e do 
desenvolvimento participativo de métodos biológicos de controle da pinta preta dos 
citros. As experiências desta última frente é a que nos dedicamos no presente trabalho. 

 

4.4 Fitopatologia na perspectiva das construções do conhecimento agroecológico 
 

A Fitopatologia clássica está ainda mais preocupada em testar produtos e 
gerar tecnologias “vendáveis” para o mercado, sem procurar entender as causas das 
epidemias, seus efeitos nos ecossistemas e nos sistemas sociais, e as conseqüências das 
tecnologias geradas no longo prazo.  Mesmo a agricultura orgânica tem se caracterizado 
pela substituição de insumos, encontrando dificuldades de propor mudanças nos 
agroecossistemas. A sustentabilidade depende, no entanto, da capacidade de redesenhar 
os agroecossistemas considerando as dimensões ecológicas, sociais, tecnológicas, 
culturais e econômicas. Para isso é preciso articular diferentes áreas e formas de 
conhecimento, com uma visão sistêmica, sendo este o espaço da Agroecologia. 

É necessário ressaltar a importância da dimensão social dos 
agoecossistemas quando se busca articular conhecimentos e propor novos desenhos. A 
Fitopatologia clássica pouco se preocupa com questões sociais, não raros sendo os 
exemplos de métodos de manejo de doenças de plantas que desconhecem totalmente as 
realidades culturais e a organização social em diferentes agroecossistemas. A 
recomendação de pacotes tecnológicos uniformes, baseados em monoculturas, e com 
controle distante das comunidades, causa perda da identidade cultural e da capacidade 
de reprodução social. Este modelo, fortemente exógeno, dependente de tecnologias não 
adaptadas aos agroecossistemas, já demonstrou não levar à sustentabilidade. 
Incorporando-se o princípio da eqüidade, numa visão dos sistemas alimentares, é 
possível visualizar a Fitopatologia a serviço de modelos sustentáveis de agricultura, 
acompanhando formas de construção do conhecimento agroecológico. 

A adoção de metodologias de pesquisas participativas, pela Fitopatologia, 
que incorporem a participação das comunidades,  dos agricultores e da sociedade em 
geral no desenvolvimento de métodos de controle de doenças pode aproximar esta 
ciência da perspectiva do desenvolvimento sustentável e contribuir para a construção do 
conhecimento agroecológico da localidade de pesquisa em questão. O desenvolvimento 
participativo de tecnologias é uma maneira de planejar, aplicar, monitorar e avaliar os 
processos de intervenção através do envolvimento dos atores sociais. O termo 
Desenvolvimento Participativo de Tecnologias (Participatory 
Technology Development-PTD) tem sido utilizado com esforço de agentes de 
desenvolvimento (ligados à pesquisa, extensão, ONGs, etc.) a colaborar com 
agricultores e comunidades rurais para o desenvolvimento e disseminação de novas 
metodologias e práticas agropecuárias que especialmente valorizam o envolvimento dos 
agricultores nos programas e projetos, ainda fortemente controlados por instituições de 
pesquisa e de extensão rural (VELDHUIZEN; WALTERS-BAYER; WETTASINHA, 
2003). 
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Embora sendo comum em diferentes áreas de pesquisa em 
desenvolvimento na agricultura, em especial nas áreas ligadas a agricultura de base 
familiar/comunitária e em áreas de pobreza rural, poucas são as experiências com vistas 
ao desenvolvimento de tecnologias para o manejo de doenças de plantas, como 
as relatadas por Nelson et al. (2001). Por outro lado, não tem sido relatado o 
desenvolvimento participativo de estratégias de manejo ecológico e de controle 
biológico de doenças de plantas, o que torna o caso aqui apresentado uma novidade 
sendo uma oportunidade de aprender-se com seus acertos e erros. Uma das necessidades 
dos citricultores ecológicos do Vale do Rio Caí em relação à produção é buscar o 
equilíbrio entre o cultivo de citros, os insetos existentes no agroecossistema, os fungos e 
as plantas espontâneas. O processo para o estabelecimento de equilíbrio é longo e exige 
à articulação de um conjunto de técnicas de manejo peculiares as localidades e aos 
atores que agem sobre o ambiente, e estas tomadas de decisões são permeadas pelos 
aspectos socioculturais, identitários e socioprofissionais das famílias e comunidades. 

O desenvolvimento participativo de tecnologias, do projeto, foi 
planejado inicialmente de modo que os agricultores se reunissem em grupos segundo as 
proximidades geográficas e afinidades, para facilitar a troca de informações e a 
realização de encontros para discussão de problemas e alternativas em busca do 
redesenho do agroecossistema das microrregiões. A divisão e as escolhas dos 
companheiros de grupos foram feitas pelos agricultores. Foram formados três grupos: 
Faxinal, Pareci Novo e Santos Reis, nome das localidades onde residem os agricultores. 
O primeiro grupo tem quarto agricultores, e os outros dois grupos tem três agricultores 
cada um, somando onze agricultores envolvidos na pesquisa. Cada grupo de agricultor 
se reúne com os estudantes e pesquisadores em outros momentos além das reuniões 
gerais do projeto (onde participam todos os três grupos de agricultores) e do GCE, que 
são atividades diferentes, com pautas diferentes. 

Ao longo dos oito as pesquisas trouxeram resultados interessantes e 
fomentaram novas pesquisas, é o caso da dissertação de mestrado de Alexandre Martins 
Guimarães, que ao isolar um microorganismo antagônico à G. citricarpa, o 
Trichoderma spp, mostrou ser possível equilibrar a população do fungo causador da 
pinta preta, e incitou pesquisas como esta. O desafio agora é desenvolver um manejo 
deste microorganismo apropriado para as condições locais e agricultores. Este processo 
só vem sendo possível por que os agricultores estão pesquisadores e vêem indicando os 
caminhos a serem percorridos, segundo suas percepções e representações acerca do 
controle biológico e manejo dos pomares ecológicos. 

A universidade participa com um grupo de nove pessoas, um professor 
Doutor, coordenador, uma bióloga doutoranda em Fitotecnia (coordena as atividades do 
laboratório), uma socióloga mestre em desenvolvimento rural (coordena as atividades 
de campo e a interface deste com o laboratório), um biólogo mestrando em Fitotecnia 
(pesquisador das populações de insetos) e cinco graduandos do curso de agronomia, que 
trabalham no laboratório e no campo, com atividades de isolamentos de 
microorganismos, produção de levedura e Trichoderma spp, coleta de materiais e 
confrontos, e também com a organização de oficinas, reuniões, discussões 
metodológicas e planejamento de cronogramas e calendário de aplicações com os 
agricultores. O planejamento e a gestão do grupo, e a interface deste com o grupo de 
agricultores, busca nas metodologias participativas ferramentas para sua organização e 
gestão. Assim, fez-se necessário, dentro do grupo da universidade, momentos de 
estudos direcionados ao uso das metodologias participativas, como forma didático-
pedagógica direcionada à formação dos estudantes da agronomia, segundo o exercício 
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do ensino e pesquisa da universidade, facetas do processo de aprendizagem, e também 
metodologia de trabalho no campo. 

  
FIGURA 1 – Grupo de pesquisa de Desenvolvimento participativo de tecnologias para o manejo 
Agroecológico da pinta preta do citros. 
Fotografia: Daniela Pacífico, 10/11/2008. 
 

A interface das duas frentes da pesquisa, laboratório e campo, caráter 
técnico e social, requer uma metodologia de trabalho que priorize o conhecimento local, 
as relações sociais dos atores, suas formas de vida e de compreensão da natureza, suas 
crenças, normas, costumes e hábitos de vida. Esta interface requer, ainda, uma 
compreensão dos sistemas de valores preexistentes, da organização das formas 
tradicionais de sociabilidade e identidades locais (PETERSEN; DIAS, 2007), visando à 
participação dos atores enquanto agentes que tomam decisões, constroem relações 
sociais, se organizam coletivamente, têm desejos, capacidades, práticas e retrabalham 
no cotidiano os processos de mudanças da sociedade (LONG, 2001). 

A necessidade dos citricultores ecológicos do Vale do Rio Caí em 
inserir-se em pesquisas de desenvolvimento participativo de tecnologias é uma resposta 
ao padrão de desenvolvimento rural - imposto à agricultura brasileira na década de 1960 
pelo Estado e seus aparatos - que condicionado pela ideologia do progresso, legitimou 
um modelo de modernização da agricultura, baseado na industrialização do processo 
produtivo (PETERSEN; DIAS, 2007) e na degradação do meio ambiente e na ausência 
de “autonomia” de produção, por parte do agricultor. A legitimação do processo 
produtivo agrícola industrializado desencadeou, além de uma crise ambiental que assola 
a humanidade, uma crise social motivada pela extrema dependência do agricultor ao 
modelo tecnológico exógeno à propriedade e ao agroecossistema. O agricultor deixou 
de deter os meios de produção adaptados às condições climáticas locais como, por 
exemplos, a posse das sementes. Empresas desenvolveram, além de sementes de alta 
produtividade, um conjunto de instrumentos produtivos, também chamados de pacotes 
tecnológicos, eficiente no controle do ambiente, uma vez que conseguia dominar a 
natureza fazendo-a responder produtivamente com estímulos externos de aplicação de 
fertilizantes e agrotóxicos, que somados às sementes mais produtivas se mostrou 
economicamente viável por um período, no mundo todo. 

Segundo Petersen e Dias (2007): 
[...] a introdução das técnicas industriais na agricultura retira do 
agricultor o domínio do conhecimento associado ao seu próprio 
trabalho. Trata-se de um mecanismo que ao mesmo tempo expropria o 
saber-fazer das comunidades rurais e transfere esse poder para as 
empresas produtoras das modernas técnicas agrícolas. Dessa forma, a 
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dependência tecnológica converte-se em dependência cultural, 
imobilizando capacidades autônomas de inovação local e, com isso, 
reduzindo as margens de manobra para as famílias e comunidades 
rurais se auto-determinem por meio de permanente atualização de suas 
estratégias técnicas e econômicas (PETERSEN; DIAS, 2007:7). 

A utilização do conjunto de técnicas, tecnologias, manejos e máquinas, 
por si só não se sustenta, não comporta a diversidade dos estilos de agricultura e exclui 
do processo produtivo, cada vez mais, grande parte dos agricultores familiares, 
proprietários de pequenas áreas, quilombolas, ribeirinhos, caboclos, povos da floresta, 
etc., exaurindo, a dignidade de reprodução social destes grupos, a diversidade 
sociocultural e a biodiversidade genética, por estar baseado em padronizações dos 
processos produtivos e monoculturas, meios e estilos de vida, consumo e 
comercialização. As tecnologias patenteadas por empresas tornam-se ferramentas de 
dominação e controle social, econômico, cultural, produtivo, político, etc., sobre as 
comunidades rurais. A importância de desenvolver tecnologias sociais, ou seja, 
tecnologias não patenteadas, que não “possuem donos” (que cobram por elas), a não ser 
os próprios grupos sociais locais que necessitam delas, está na autonomia gerada por 
estas tecnologias, através da valorização do conhecimento local, do saber-fazer e das 
condições locais, estes elementos são o cerne da construção do conhecimento 
agroecológico, via estilos de agriculturas. 

A Agroecologia se desenvolveu como ciência a partir da constatação de 
sofisticadas racionalidades ecológicas em agriculturas camponesas. Segundo Petersen e 
Dias (2007:7), “no enfoque agroecológico, essas agriculturas são apreendidas como a 
expressão de estratégias coletivas de produção econômica e de reprodução sociocultural 
[...] são o produto da inteligência criativa de populações rurais na construção de 
melhores ajustes entre os meios de vida e os ecossistemas, e não a manifestação de um 
atraso cultural a ser superado”. Os estilos de agricultura, formas específicas de cultivos, 
gestão da propriedade, meio de vida e perfil sociocultural, são os motores e as vias de 
construção do conhecimento agroecológico, devido suas peculiaridades e 
especificidades condizentes ao ecossistema, micro-clima, bioma, sociedade, costumes, 
cultura, etc. A construção do conhecimento Agroecológico se faz mediante a 
revalorização dos saberes locais sobre o uso e manejo dos recursos naturais e sua 
integração com os saberes de origem acadêmica (PETERSEN; DIAS, 2007). Dessa 
forma, o agricultor/citricultor do Vale do Rio Caí e o grupo de pesquisa de 
desenvolvimento participativo de tecnologias para o controle da pinta preta unem 
energias e saberes e dinamiza a produção de conhecimentos necessários para que as 
agriculturas evoluam fundamentadas na otimização das potencialidades ecológicas 
locais e na convivência com suas limitações. Ainda segundo Petersen e Dias: 

Por intermédio de procedimentos metodológicos que colocam a sabedoria 
popular e o conhecimento acadêmico em uma relação de 
complementaridade, a Agroecologia permite que as famílias e comunidades 
rurais se apropriem de conhecimentos que dificilmente teriam condições de 
construir sem o aporte do método científico. Dessa forma, elas aumentam 
os seus horizontes de possibilidades para seus meios de vida, entre eles a 
criatividade coletiva (PETERSEN; DIAS, 2007:8). 

Cada grupo de agricultor está localizado em uma área do espaço territorial 
definido de Vale do Rio Caí, e podemos nos referir a estas localidades como micro-
climas específicos e meios de vida sutilmente distintos. Apesar de todos os citricultores 
serem ecológicos, o manejo dos pomares e da propriedade são específicos e configuram 
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as particularidades de cada família, assim como ocorre nos demais estilos de agricultura, 
de base ecológica ou não. O método de trabalho com os grupos de agricultores é o mais 
aberto possível, para que seja contemplada a diversidade produtiva e cultural também 
nas tecnologias a serem geradas. O foco da pesquisa é descobrir meios de geração de 
tecnologias para o controle da pinta preta do citros juntamente com os agricultores. 
Cada um tem a liberdade de escolher Como e Quando fará as aplicações do líquido com 
Trichoderma spp, respeitando as lógicas internas de manejo da propriedade e suas 
representações acerca da citricultura ecológica. Isso inclui os citricultores que trabalham 
com os preparados biodinâmicos, que por sua vez possuem um olhar distinto acerca do 
manejo e do equilíbrio da vida microbiana. 

 

 

5. POTENCIAL DE DIFUSÃO DA METODOLOGIA E DA EXPERIÊNCIA 
PARA AS REDES DA ATER E POLÍTICAS DO MDA 

 

 

O empoderamento dos agricultores é estratégia fundamental da abordagem das 
metodologias participativas. Neste contexto, agricultor empoderado significa uso e 
controle dos recursos da propriedade, dos processos de tomada de decisão e do manejo 
ecológico do agroecossistema segundo suas decisões e intenções sociais, ecológicas, 
etc. Isso privilegia e encorpa as reais possibilidades da busca pelo desenvolvimento 
sustentável, ou mesmo viabiliza a construção de alternativas locais de manejo das 
lavouras e agroecossistemas, pautados na autonomia do agricultor, para a mobilização 
da autoconfiança. 

Incluir os atores sociais na elaboração do diagnóstico, na formulação do projeto 
de desenvolvimento, na aplicação, no monitoramento e na avaliação são etapas 
fundamentais para a consistência das ações direcionadas ao desenvolvimento rural local 
e construção do conhecimento, a partir da valorização dos saberes e fazeres. Os 
citricultores ecológicos estão envolvidos com a pesquisa desde o diagnóstico, realizado 
anos atrás, e vêem acompanhando e apontando os rumos da pesquisa. A necessidade em 
controlar a incidência da pinta preta, e a própria relação de cotidianidade com os 
pomares, faz os agricultores observarem com muita presteza os locais onde mais 
ocorrem à proliferação da pinta preta e a época do ano, assim sendo os agricultores 
sabem qual época e qual o melhor horário para aplicar o Trichoderma spp, já que se 
trata de um microorganismo, tem vida, e pode morrer facilmente em temperaturas 
desfavoráveis. 

No grupo de agricultores, três trabalham com preparados biodinâmicos e com 
manejo de poda e colheita orientado pelas fases da lua. A percepção destes indivíduos 
para com o agroecossistema é relativamente diferenciada, enriquecendo o campo das 
especificidades dos grupos. Como sugestão foi indicado o teste do Trichoderma spp, 
que vem sendo produzido para aplicações com pulverizadores, em composto, para ser 
espalhado nos pomares ao invés de pulverizado. A idéia inicial trata de pulverizar o 
material, produzido e testado no laboratório, nos pomares em diferentes épocas do ano e 
em diferentes micro-climas. Contudo, segundo os agricultores poder ser que se tenham 
melhores resultados com o Trichoderma spp aplicado no solo, uma vez que ele é um 
fungo do solo. 
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O calendário das aplicações também respeita o manejo do pomar e a lógica de 
gestão de cada agricultor. Na reunião que seria decidido a seqüência de aplicações que 
cada agricultor realizaria e a freqüência anual da atividade, transpareceram a 
diversidade de representações e entendimentos acerca do projeto de pesquisa. Alguns 
agricultores se posicionam como pesquisadores e se empenham em “ler” seus pomares 
segundo suas percepções e compreensões. Outros esperam que o grupo da universidade 
tenha a metodologia pronta e lhes transfira as coordenadas; outros, ainda, questionam o 
rigor das repetições e a padronização das aplicações do material. Contudo, todas as 
representações e entendimentos acerca da pesquisa são válidos, uma vez que cada um, a 
sua maneira, irá aplicar o material e compor um quadro com suas anotações sobre o dia, 
hora, temperatura, local, planta, quantidade de material, fase da lua, período do ano, 
etc., sobre as aplicações. Decidiu-se, então, que o calendário de aplicações que nós 
(universidade) proporíamos seria um quadro em branco. 

As reuniões do GCE, durante o ano de 2008, foram realizadas, sem exceção, em 
Montenegro. Todas as saídas de campo para entrega de materias e discussões foram 
realizadas na zona rural do município, apenas uma reunião foi realizada na sede da 
cooperativa, no centro de Montenegro. Fez-se necessário um intercambio espacial, e o 
grupo da universidade preparou o I Encontro do Grupo de Citricultura Ecológica na 
UFRGS, realizado recentemente. O objetivo do Encontro foi estreitar os laços entre os 
grupos (agricultores, extensão, estudantes, etc.), em um momento onde a universidade 
estaria recebendo-os. Trinta e seis pessoas confirmaram presença com antecedência, 
entre agricultores(as) e extensionistas, mas tiveram presentes mais de 60 pessoas no dia 
da citricultura na UFRGS. Os agricultores foram convidados a conhecer os laboratórios 
de pesquisa, começando pelo laboratório da fitotecnia, entomologia, fruticultura e solos. 
Em todos esses locais são realizadas pesquisas sobre o citros, embora nem todos os 
projetos tenham como suporte orientador a agricultura de base ecológica. 

As atividades do dia da citricultura contaram com um momento expositivo dos 
professores sobre seus projetos e resultados, e também com um tempo de diálogo entre 
os agricultores, pesquisadores, professores e estudantes. A intenção destes momentos 
foi a de trazer os agricultores, extensionistas e estudantes para dentro dos laboratórios 
da universidade na intenção de romper com a distância hierárquica das posições, e 
discutir os interesses e a viabilidade de encaminhamentos das pesquisas para o próximo 
ano. Vale ressaltar que este Encontro não se restringiu ao grupo de pesquisa de 
Desenvolvimento Participativo do Manejo Agroecológico da Pinta Preta do Citros em 
Comunidades Rurais do Vale do Rio Caí, o Encontro foi fruto do Programa de Pesquisa 
em Citricultura Ecológica da UFRGS, composto, atualmente, por quarto grupos de 
pesquisa. As fotos abaixo são da oficina do calendário das atividades para 2009. 
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FIGURA 2 – Oficina de construção do calendário de atividades para 2009. Casa do João Krans, Alfama, 
Montenegro-RS. 
Fotografia: Daniela Pacífico, 10/11/2008. 
 

Metodologias participativas não se tratam de uma novidade, absolutamente, 
muito se tem avançado na construção dos processos de desenvolvimento rural via 
participação e democratização da construção do método e do conhecimento, nos últimos 
anos. Contudo, abordar metodologias de pesquisas participativas nas pesquisas da 
Fitopatologia é o que o projeto trás de original. Esta originalidade torna o projeto um 
dos pioneiros na linha de geração de tecnologias sociais para o controle de patógenos, 
através da participação do agricultor como pesquisador. Descobrir como manejar 
agroecologicamente um agroecossistema, dedicando atenção especial para o controle da 
pinta preta, é a intenção dos agricultores, uma vez que lhe são de total interesse 
descobrir meios sustentáveis de manejo dos pomares. Esse interesse não é apenas dos 
agricultores envolvidos com a pesquisa (agricultores/pesquisadores), mas de toda a 
comunidade de citricultores do Vale do Rio Caí. 

A inviabilidade de se fazer pesquisa com todos os atores sociais da 
comunidade/localidade/cidade, etc., que se delimitou como empírico, é um dos 
motivadores para o uso desta abordagem metodológica. Ter um grupo de agricultores 
pesquisando sobre o controle biológico da pinta preta é uma das maneiras de difundir ou 
disseminar a tecnologia adaptada, para esses e por esses envolvidos, para os outros 
sujeitos e famílias da comunidade. O que os agricultores descobrirem ou desenvolverem 
são de propriedade deles e de todos que a desejaram. A participação dos agentes de 
desenvolvimento, EMATER e EMBRAPA, também garantem, de alguma maneira, a 
disseminação da proposta, da experiência e dos resultados, assim a potencialidade de 
difusão da metodologia e da experiência está presente em vários pontos disseminadores. 

Por todo o Brasil existem projetos de desenvolvimento rural sustentável sendo 
desenvolvidos e elaborados através da integração dos grupos e dos atores sociais, 
principalmente na valorização do saber local, afinado com os estilos de agriculturas, 
meios de vida, reprodução social e representações acerca da realidade. A contribuição 
deste projeto e a potencialidade de disseminação da metodologia e da experiência para 
as redes de ATER e políticas públicas no Brasil está no fato deste reunir princípios 
metodológicos democratizadores, ausência de certezas metodológicas, noções 
elementares para a construção do conhecimento agroecológico e geração de tecnologias 
sociais (pela e para comunidade), aspectos este que compõem o cerne do 
desenvolvimento sustentável. Elaborar um projeto de pesquisa segundo as necessidades 
locais da comunidade, e não chegar com idéias prontas do que pesquisar já se mostra 
um passo à frente na busca pela eqüidade social. 
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A sistematização da experiência e a documentação da metodologia de 
desenvolvimento participativo de tecnologias sociais são os próximos passos da 
contribuição deste projeto para a construção do conhecimento agroecológico, políticas 
públicas e rede de assistência técnica e extensão rural, uma vez que viabilizará um 
conjunto de informações, avanços, obstáculos e quiçá retrocessos. Para Petersen e Dias 
(2007: 15), “mais que destacar os pontos positivos da experiência, as sistematizações 
permitem às entidades identificarem os pontos de fragilidade que devem merecer 
atenção na seqüência de suas trajetórias institucionais”. 

 

 

6. PRINCIPAIS DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DO PROJETO 
 

 

As principais dificuldades, nestes dez meses de realização do projeto, estão 
relacionadas a dois pontos principais: estranhamento do método; e perspectiva de 
produção massal do microorganismo. 

Há uma resistência referente a metodologia de pesquisa entre agricultores, 
extensionistas, estudantes e pesquisadores. Por mais que se tente e que se esteja disposto 
a trabalhar construindo conjuntamento o caminho a ser seguido, ainda é muito presente 
a posição de especificidade, ou seja, o condicionamento de trabalhar segundo sua 
especificidade ainda predomina nas interrelações do grupo. Alguns agricultores esperam 
as coordenadas de trabalho e não estão acostumados à deixar a posição de mão-de-obra 
na pesquisa. Assumir o novo papel, neste caso de pesquisador, é um processo de lento 
de apropriação e demora a ser assumido pelos agricultores. Os professores, 
pesquisadores e extensionistas, tendencialmente, inclinam para a posição de 
controladores das variáveis, e correm o risco de sufocar as possíveis novidades que 
tendem a aparecer através de um método aberto, de diálogo e decisão. O adaptar-se é 
um exercício de mão dupla, complexo, e requer disposição das partes. 

O segundo ponto, destacado aqui como potencialmente dificultoso, trata da 
produção em massa do microorganismo. A massificação dependerá de como a 
comunidade vai conduzir a elaboração e articulação da construção da estrutura, no caso 
uma biofábrica, para que os agricultores do Vale do Rio Caí tenham acesso a tecnologia, 
que por mais que tenham sido eles os geradores, trata-se de tecnologia que requer uma 
estrutura própria para sua elaboração. Contudo, isso não se mostra como uma 
dificuldade que inviabiliza o processo. Possuir uma biofábrica, assim como eles já 
possuem uma usina de compostagem e uma sede administrativa da cooperativa 
ECOCITRUS, mostra-se potencialmente viável para a geração de novos empregos, e 
talvez do retorno dos filhos que estão indo estudar na cidade. 
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