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RESUMO 

Um estudo do Programa de Produção Integrada em Sistemas Agropecuários (PISA), 
implantado na região das Missões – RS, pelo SEBRAE-RS, em arranjo 
interinstitucional com vários parceiros. Os dados de avaliação social (família, trabalho, 
projetos de vida, domínio tecnológico, lazer e ATER, entre outros) deste programa 
foram levantados a partir do acompanhamento de Unidades de Difusão Tecnológicas 
(UDTs) e Unidades Produtivas (UPs); da observação da relação entre consultores e 
os produtores; bem como da metodologia utilizada nesta inter-relação, o que 
possibilitou a identificação dos elementos essenciais de aprendizagem para a 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), bem como captar a metodologia 
utilizada para implantação e funcionamento do PISA. Com a análise dos resultados 
da execução, no período de 2011 a 2014 do PISA, na citada região, foram observados 
e constatados os resultados de transformação social e empoderamento dos 
produtores participantes do programa. A metodologia da pesquisa foi exploratória e 
descritiva, com delineamento ex-post facto, e quali-quantitativa. Desta forma surge a 
possibilidade de trocas de conhecimentos explícitos e tácitos, que propiciam aos 
produtores a ampliação da qualidade de vida, autoestima e empoderamento. O estudo 
é composto de três artigos cujos objetivos foram: i) proposta metodológica de ATER 
para implantação e funcionamento do PISA; ii) identificar os elementos essenciais de 
aprendizagem para ATER na metodologia PISA e iii) avaliar o PISA como tecnologia 
de transformação social e empoderamento. Os resultados obtidos demonstraram que 
os mesmos não podem ser considerados como produto, mas sim, como um processo 
que envolve aprendizagem, aplicação de conceitos, ferramentas, rede de parcerias e 
informações clusterizadas, e sua aplicação customizada por consultores com 
competências e habilidades específicas. 

 
Palavras-chave: Aprendizagem. Assistência Técnica e Extensão Rural. 
Empoderamento. Metodologia PISA. SIPA.  

 
 



ABSTRACT 

A study of the Integrated Production Program in Agricultural Systems (PISA), 
implemented in the region of Missões - RS, by SEBRAE-RS in an interinstitutional 
arrangement with several partners. The data of social evaluation (family, work, life 
projects, technological domain, leisure and ATER among others) of this program were 
raised following the Technological Diffusion Units (UDTs) and Productive Units (UPs); 
observation of the relationship between consultants and producers, as well as the 
methodology used in this interrelationship; which enabled the identification of the 
essential learning elements for Technical Assistance and Rural Extension (ATER), as 
well as the capture of the methodology used for the implementation and operation of 
PISAThe analysis of the results of the execution was in the period from 2011 to 2014 
of PISA, in that region, observing and noting the results of social transformation and 
empowerment of the producers participating in the program. The research 
methodology was exploratory and descriptive, with an ex-post facto design and 
qualitative-quantitative objective. In this way, comes up the possibility of explicit and 
tacit exchanges of knowledge, which allow the producers to increase their quality of 
life, self-esteem and empowerment. Composes this study three articles whose 
objectives were: i) ATER methodological proposal for PISA implementation and 
operation; ii) identify the essential learning elements for ATER in the PISA 
methodology and; iii) evaluate PISA as a technology for social transformation and 
empowerment.The results obtained showed that they can´t. be considered as a 
product, but rather as a process involving learning, application of concepts, tools, 
partnerships and clustered information, and its customized application by the 
consultants with specific skills and abilities. 

 

Key-words: Learning. Technical Assistance and Rural Extension. 
Empowerment. PISA methodology. SIPA 
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INTRODUÇÃO 

A produção de leite no Brasil passou por várias fases, com diferentes sistemas 

produtivos. Devido aos movimentos globais e aberturas de mercado há a necessidade 

de incorporação de novas tecnologias que possibilitem o aumento de produção e 

redução de custo, oportunizando a competitividade e a manutenção destes produtores 

no mercado, o que não garante sua permanência frente às constantes exigências que 

surgem (CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA 

(CEPEA), 2016; FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF UNITED NATION 

(FAO), 2012; FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA DO RIO GRANDE DO 

SUL (FEE-RS),2106; INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIIA E ESTATÍSTICA 

(IBGE), 2016). 

Essas tecnologias, muitas vezes restritas à produção e custo, não vislumbram 

valores que são inerentes à valorização do trabalho, ou seja, de outra forma 

pressionam os produtores a limites que muitas vezes inviabilizam a continuidade da 

atividade produtiva, por desestímulo e por falta de perspectiva de ganhos financeiros 

e sociais. 

A valorização do trabalho é um desafio que exige tecnologias menos mecânicas 

e mais ações endógenas, retornando aos princípios da produção agropecuária, 

quando os ecossistemas respondiam mais efetivamente às ações dos produtores. Os 

sistemas integrados de produção são os que mais se aproximam e podem 

proporcionar ecoserviços, que contribuem com o aumento da produção e retornos 

mais estáveis (ANGHINONI; CARVALHO; COSTA, 2013; GPSIPA, 2015). Mantendo 

assim a resiliência do produtor e sua produção, sem que o mesmo fique imobilizado 

pelos investimentos realizados para tal, comprometendo sua flexibilidade frente à 

instabilidade do mercado. 

Esse processo, quando sistematizado e realizado por um conjunto de atores, 

ocorre com ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) por meio da 

utilização de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA), tendo como 

principal intermediário o consultor, que agiliza a interconexão de informação e a 

possibilidade de construção do conhecimento dos produtores, com as inovações 

desenvolvidas pela academia (MENDES, 2015; CARVALHO, 2013; CARVALHO et 

al., 2016; CARVALHO et al., 2011; CARVALHO et al., 2014). 



 

Ressalta-se que a ATER no Brasil passou por várias transformações, e no 

momento atual, em que ocorrem grandes transformações e rápida circulação de 

informações que exige o movimento rápido de busca de soluções tecnológicas 

clusterizada1 e inovadoras produzidas (ou em produção) pelas universidades, que 

sejam aplicadas de forma customizada2, visando não colocar em risco o produtor, sua 

família e propriedade, gerando confiança e comprometimento do produtor com 

consultor (MENDES, 2015). 

A aproximação entre os desenvolvedores de tecnologia (Empresas Públicas e 

Privadas e/ou Universidades) e o consultor, muitas vezes tem obstrução de ambos os 

lados, por um lado pela dificuldade do consultor em manter-se atualizado e em contato 

com novas informações e tecnologias, que possam ser aplicadas rapidamente aos 

produtores, observando seus efeitos e fazendo acreditação das mesmas junto ao 

campo; por outro lado, o revés também ocorre, pois os desenvolvedores de 

tecnologia, muitas vezes se especializam em partes da ciência, sem trabalhar a 

interdisciplinaridade de seus estudos, o que dificulta e atrasa a aplicabilidade dos 

mesmos, em ações que exigem a transdisciplinaridade.Ou então a demanda dos 

consultores frente a situações específicas não desveladas pela academia, exigindo 

desta um grande esforço de interconexão dos conhecimentos e áreas para a 

interpretação e entendimento dos fatores que surgem, abrindo novas fronteiras para 

o desenvolvimento científico. Essa dificuldade, gerou a demanda como política 

pública, que a mesma trabalhe no tripé Ensino-Pesquisa-Extensão, como forma de 

aproximação dos novos profissionais e da própria academia à realidade nacional, 

regional e/ou local, das demandas dos produtores para conhecimento e 

empoderamento das novas tecnologias. 

Dentro desse quadro, coloca-se a experiência negativa dos produtores frente 

as políticas públicas e o mercado de commoditie, que à medida que são padronizados, 

os produtos exigem aumento de produtividade, com redução de custo, leis do mercado 

(oferta e procura). Dessa forma, sempre que uma tecnologia é implantada propiciando 

aumento de produção (ganhos ao produtor), logo surge seu revés, redução de preço 

_______________  
 
1 N.A.: Soluções Tecnológicas Clusterizadas são construídas por uma rede de parcerias, detentoras de 

conhecimento, que por estarem ligadas em rede, desenvolvem e agilizam soluções produzidas pela 
intereção de seus clusteres. Compreendidas como um sistema único de produção de conhecimentos, 
sem as barreiras de hierarquias e institucionalizações. 

2 N.A.: Aplicação Customizada são os ajustes das tecnologias disponíveis, aplicadas sob medida e 
intensidade, observando as necessidades específicas de cada propriedade. 



 

por aumento da oferta, ou seja, o custo da tecnologia muitas vezes não é pago pela 

nova iguaria, tão pouco, pelo aumento de produção ou qualidade do produto. 

Este perverso sistema causa exclusão ou risco aos produtores, que não têm 

acesso pleno ao mercado e/ou à forma de seus funcionamentos. Estes, tendo 

conhecimento que ações precipitadas ou com grande risco podem comprometer seu 

patrimônio e família, fazem com que os mesmos se tornem resistentes às tecnologias, 

ou as incorporem paulatinamente (HOSTIOU et al., 2012). 

Diante desse contexto, entende-se que o SIPA, por suas características de 

atuação sistêmica3 e visão holísticas e por atuar de forma transdisciplinar, envolvendo 

vários atores, pode ser uma solução para minimizar estas questões. Um exemplo 

destes, é o Programa de Produção Integrada de Sistemas Agropecuários (PISA) 

implantado no Rio Grande do Sul, em 2011, por meio de parceria estabelecida entre 

o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-RS), Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RS) e Federação da Agricultura do Rio 

Grande do Sul (FARSUL), com execução no campo por empresas e consultores 

especializados; utilizando o Programa PISA, que foi desenvolvido pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2009), como forma de utilizar 

ferramentas e ATER, que proporcionem inovação e tecnologia social, utilizando a 

intensificação sustentável, sem colocar em riscos os produtores e suas propriedades, 

como fomento e difusão de tecnologias de produção sustentável para propriedades 

rurais. (CARVALHO, 2013; FRANZLUEBBERS et al., 2014; VEIGA, 2010; VIEIRA, 

2015). 

O PISA utiliza dos Sistemas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA), 

como um modelo alternativo de produção de alimentos, através do aumento das 

interações ecológicas entre os diferentes usos do solo, utilizando a ciclagem de 

nutrientes como forma de melhorar a qualidade deste e ampliar a biodiversidade, 

preservando os recursos naturais e o meio ambiente (CARVALHO, 2013; CARVALHO 

et al., 2014; LEMAIRE et al., 2014; MORAES et al., 2014). 

_______________  
 
3 N.A.: Atuação Sistêmica – Trata-se de um conjunto de ações inter e multidisciplinares, focando a 
transdisciplinaridade, observando as demandas, potencialidades e limitações antes de definir as 
ferramentas de produção (inovações tecnológicas), ajustando-as necessidades e realidades locais. 
(ALMEIDA, 2003; CAPRA, 2012) 

 



 

Essa pesquisa se propôs a abordar as questões relacionadas a ATER, 

metodologia PISA e avaliação do PISA (SEBRAE-RS, SENAR, FARSUL, Juntos para 

Competir), visando entender os impactos sociais deste na realidade dos produtores 

de leite, participantes do programa PISA. 

 

JUSTIFICATIVA 

O contexto da produção de leite no Brasil e no Rio Grande do Sul exige 

transformações tecnológicas em seu sistema de produção, na maioria das vezes 

esses rearranjos são conduzidos com exclusão de participantes do setor, carga 

excessiva de trabalho, falta de mão de obra, e outras condições que competem com 

outras oportunidades ofertadas na área urbana, que são vistas pelos produtores, filhos 

ou familiares como mais atrativas e valorizadas socialmente (BERNARD et al., 2010; 

ABRAMOVAY et al., 2007; BRUMER, 2006). 

A continuidade do empreendimento e posse das propriedades é 

comprometida pelas questões acima apresentadas, conforme pesquisas 

desenvolvidas pelo CEPEA (2016), FAO (2012), FEE-RS (2016), IBGE (2016). 

Assim, justifica o presente estudo, a perspectiva de entender os fatores 

essenciais de aprendizagem, descrever a metodologia de implantação e resultado do 

funcionamento do Programa de Produção Integrada a Sistemas Agropecuário (PISA), 

implantado no Rio Grande do Sul, focando os impactos e resultados da ATER sobre 

as propriedades e sobre as famílias participantes do projeto, e suas possibilidades de 

ação sobre os fatores críticos que levam ao comprometimento do desenvolvimento 

sustentável das comunidades, que tem como carro chefe a produção leiteira. 

Normalmente, as ações de ATER se restringem à difusão ou transferência de 

tecnologia, incorporando processos autômatos ou mecânicos, não modificando 

posturas/aberturas para a construção de conhecimento e suas interpelações com a 

família, pois a produção tem a necessidade constante de ajustes quanto às relações 

com o meio ambiente (ALMEIDA, 2003; MACHADO; HEGEDUS; SILVEIRA, 2006). 

O aumento da produção e da qualidade deste produto, para sua manutenção 

sustentável, tem que trazer em seu bojo, outros valores que não apenas o econômico, 

resgatando reconhecimentos e valorização do trabalho, da família e da produção rural. 



 

As propostas apresentadas neste estudo visam avaliar o PISA como fator de 

transformação social e empoderamento; abordar os elementos essenciais de 

aprendizagem na Metodologia PISA para ATER; apresentar uma proposta 

metodológica de ATER para a implantação e funcionamento de SIPA, que apresentam 

como contribuição a disponibilização da metodologia de aplicação do PISA descrita, 

atuando com a utilização de conceitos e ferramentas do PISA, com ações de caráter 

transversal, que mobilizam os produtores para novas experimentações a partir de 

opções apresentadas pelos consultores, de forma dialógica e problematizadora, em 

que o poder de decisão fica nas mãos do produtor e sua família, de forma que as 

mesmas não coloquem em risco o sistema produtivo e/ou seu patrimônio.  

Outras contribuições são a possibilidade de compreensão das fases e etapas 

do sistema ao apresentar uma visão estrutural do seu conceito e aplicação, por ser 

este tema, objeto de estudo frequente nas esferas de políticas púbicas para o setor  e 

pauta nas discussões sobre o desenvolvimento social e econômico do país, e ainda, 

por organizar e disponibilizar informações relevantes sobre métodos e formas de 

implantação da metodologia, utilizando em seu bojo fatores inovadores, como o 

estímulo para o desenvolvimento de competências nas entidades aplicadoras da 

mesma, com foco na aprendizagem e apropriação de conhecimentos dos produtores, 

possibilitando a esses autonomia e empoderamento. 

Estes processos, por sua vez, podem também contribuir para a construção de 

referenciais teóricos sobre os temas estudados, apoiando o desenvolvimento da 

ciência, pois testa na prática as tecnologias desenvolvidas em ‘laboratórios’ para 

situações reais e diferenciadas; como as propriedades rurais, que variam em 

tamanho, estrutura produtiva e familiar, disponibilidade de recursos econômicos e 

técnicos. Com feedback de questões ainda não plenamente respondidas, estas 

questões deslocam a academia de sua zona de conforto e podem ampliar sua 

contribuição social como ciência. 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral  

Estudar o impacto social da implantação da Produção Integrada de Sistemas 

Integrados-PISA em propriedades de agricultura familiar com foco na produção 

leiteira, da Região das Missões-RS. 

 

Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

 

CAPÍTULO 1 - Proposta metodológica de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER) para a implantação e funcionamento do Programa PISA. 

 Estabelecer uma proposta metodológica de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER) para a implantação e funcionamento do 

Programa PISA. 

 Apresentar uma proposta de descrição da metodologia do PISA que 

possa nortear a implantação e funcionamento; 

 Apresentar os limites e potencialidades de expansão do PISA. 

 

CAPÍTULO 2 – Elementos essenciais de aprendizagem para ATER na 
Metodologia PISA. 

 Apresentar as etapas estruturais do PISA; 

 Analisar os processos decisórios dos produtores; 

 Identificar as Inovações de ATER em rede; 

 Identificar as competencias e habilidades do consultor; 

 Analisar o modelo de evolução e implementação do PISA. 

 

 

CAPÍTULO 3 - PISA – Tecnologia como fator de transformação social e 
empoderamento. 



 

 Avaliar o impacto social do projeto PISA desenvolvido no arranjo 

interinstitucional entre SEBRAE/MAPA/SENAR/FARSUL/ UFRGS/ 

UPFR; 

 Avaliar as alterações ocorridas nas condições de trabalho das 

famílias participantes do PISA; 

 Avaliar as transformações das famílias participantes do PISA;  

 Observar alterações dos Projetos de Vida ou Sonhos do início para 

o final do PISA. 

 

METODOLOGIA 

O estudo buscou identificar as transformações sociais nas famílias rurais 

produtoras de leite, ocorridas através da participação do Programa PISA, no Rio 

Grande do Sul, em cinco municípios da região das Missões (São Nicolau, Guarani das 

Missões, Santo Antonio das Missões, São Paulo das Missões e Pirapó). Esta pesquisa 

foi desenvolvida como forma de avaliação dos produtores, após três anos de 

participação no PISA, numa parceria do SEBRAE, SENAR e FARSUL, através da 

aplicação de entrevistas estruturadas4. Deste universo, participaram 77 produtores, dos 

quais foram selecionados para análise apenas 55, que tinham produção específica de 

leite. 

A pesquisa foi de natureza exploratória e descritiva, utilizando instrumentos, 

técnicas e processos de pesquisa, ex-post da situação em diferentes épocas 

temporais; com abordagem quali-quantitivas; revisão bibliográfica; análises 

estatísticas (GIL, 2008). Também foi realizado o acompanhamento de reunião em 

Unidades de Difusão Tecnológicas (UDTs)5 e Unidades de Produção (UPs); e o 

acompanhamento da atuação dos consultores aos produtores, no período de 2013 a 

2015; observando as relações envolvidas e as técnicas aplicadas nestas interações, 

_______________  
 
4 N.A.: A pesquisa foi desenvolvida com base nos questionários utilizados como diagnósticos do PISA 

e do Programa Juntos para Competir (SENAR). 
5 N.A.: Unidade de Difusão Tecnológica – são unidades em que são aplicadas as tecnologias e todos 

as Unidade de Produção (UP) acampanham e discutem os resultados, fazendo comparação com as 
suas, e discutindo as diferenças ocorridas entre a UDT e as diferentes UPs do grupo/projeto. 

 



 

visando o Programa PISA. O estudo desenvolvido, visou a identificação de elementos 

de aprendizagem, da metodologia aplicada e análise dos resultados obtidos. 

A tese está dividida em quatro partes e a introdução. Na primeira parte 

descreve-se a proposta metodológica de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER) para a implantação e funcionamento do Programa PISA; a segunda, os 

elementos essenciais de aprendizagem para ATER na Metodologia PISA; a terceira 

apresenta o PISA como uma tecnologia como fator de transformação social e 

empoderamento e na quarta são feitas as considerações finais sobre os resultados da 

pesquisa, suas contribuições e possibilidades de estudos futuros sobre o tema. 



 

 

 

1 CAPÍTULO 1 – PROPOSTA METODOLÓGICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL (ATER) PARA A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
PRODUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMAS AGROPECUÁRIOS (PISA).  
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RESUMO 

O estudo se propõem a apresentar uma proposta metodológica de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER) para a implantação e funcionamento da Produção 
Integrada de Sistemas Agropecuários (PISA), cujos objetivos estão pautados em 
apresentar uma descrição das etapas que compõem a metodologia PISA e as 
estratégias utilizadas para sua implantação e ainda apresentar discussões sobre o 
fundamento e a importância de cada etapa no contexto técnico, econômico e social. 
A descrição foi realizada e apoiada nos conceitos que sustentam a concepção de 
PISA, que fazem parte da metodologia e da prática de campo implantada no Programa 
de Produção Integrada em Sistemas Agropecuários (PISA) que demonstrou sua 
efetividade. Entende-se que importância está pautada na expansão rápida e efetiva 
do PISA, aplicado em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, contribuindo, 
principalmente, para o desenvolvimento sustentável dos produtores rurais, com foco 
na produção leiteira, podendo ser ajustada e replicada, seguindo os conceitos e 
princípios básicos no desenvolvimento de outras atividades, tais como agricultura, 
fruticultura, horticultura, bovino de corte, entre outras. Observou-se que a efetividade 
da aplicação da metodologia ocorre desde que sejam respeitados os conceitos 
básicos de sistemas integrados e a utilização das ferramentas de ATER, 
particularmente para os resultados voltados às transformações sociais, onde estão 
inseridos o conhecimento técnico, habilidade de comunicação e análise holística dos 
sistemas, buscando a evolução sustentável da produção nas esferas econômica, 



 

ambiental e social. Diante dos objetivos propostos, obteve-se como resultado a 
metodologia do PISA, esboçada e disponível para aplicação sistematizada e aberta 
para discussões e propostas de melhoria. 

 

Palavras-chaves: Sistemas Integrados. Metodologia PISA. Assistência Técnica. 
Agricultura. Desenvolvimento Sustentável. 

  



 

ABSTRACT 

The study proposes to present a methodological proposal of Technical Assistance and 
Rural Extension (ATER) for the implementation and operation of the Integrated 
Production of Agricultural Systems (PISA); whose objectives are based on presenting 
a description of the steps that make up the PISA methodology and the strategies used 
for its implementation. And, also, to present discussions about the theoretical 
foundation and importance of each stage in the technical, economic and social context. 
The description was made and supported  observing the concepts that sustain the 
PISA conception, which are part of the methodology and field practice implemented in 
the Integrated Production Program for Agricultural and Farming Systems (PISA), which 
demonstrated its effectiveness.It is understood that importance is based on the rapid 
and effective expansion of PISA applied in differents regions of Rio Grande do Sul, 
contributing mainly to the sustainable development of the rural producers, focusing on 
the milk production, being able to be adjusted and replicated, following the concepts 
and basic principles in the development of other activities such as agriculture, fruit 
growing, horticulture, beef cattle, among others. It was observed that the effectiveness 
of the application of the methodology occurs since the basic concepts of integrated 
systems and the use of the ATER tools are respected, particularly for the results 
oriented to social transformations, where technical knowledge, communication skills 
and Holistic analysis of the systems, seeking the sustainable evolution of production 
in the economic, environmental and social spheres. In view of the proposed objectives, 
the PISA methodology was outlined and available for systematized and open 
application for discussions and improvement proposals. 

 

Key-words: Integrated Systems. Methodology PISA. Technical Assistance. 
Agriculture. Sustainable Development.  



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A produção agropecuária brasileira e mundial passa por um momento de 

transição e de profundas transformações em sua forma de atuação. Historicamente, 

a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) passou por vários processos e 

metodologias de atuação para a sua implementação, visando solucionar as demandas 

de sua época e de acompanhar e apoiar o desenvolvimento nacional. Essas fases 

fizeram parte da construção do setor rural, ora como educação, ora com a implantação 

de novas tecnologias ou insumos. 

Com a estruturação do agronegócio, que conduziu o produtor a integrar-se 

como um elo da cadeia, este passou a ser pressionado pelos preços dos insumos, 

sem, contudo, ter autonomia para definir o preço de seus produtos, ou seja, passou a 

ser um repassador de recursos para os diversos setores envolvidos, ficando muitas 

vezes com os riscos da produção. Esse modelo causou exclusão dos menos eficientes 

e criou o mito de que a incorporação de novas tecnologias ‘sempre levaria’ ao ganho, 

esquecendo-se que o ‘lucro’ é a diferença entre as receitas e os custos; que o custo 

fixo, compromete a flexibilidade do sistema de produção, dificultando muitas vezes a 

alteração do mesmo, pelos investimentos já realizados. 

Neste contexto surge a questão da sustentabilidade pela escassez dos 

recursos disponíveis, como também a visão de utilização dos recursos endógenos e 

as visões sistêmica e holística. Estes novos paradigmas retornam o produtor rural ao 

protagonismo de suas ações, sem confronto com o mercado. Esta otimização dos 

processos produtivos leva, inicialmente, a uma redução da utilização de insumos, que 

logo em seguida é ampliado seu consumo pelo aumento da base produtiva, ou seja, 

apesar de haver uma redução no consumo destes por unidade produzida, há o 

aumento de consumo no total da produção, aumentando a eficiência destes, vindo ao 

encontro da questão proposta inicialmente, otimização de recursos visando 

sustentabilidade (HOLDREN, 2009; FOOD AND DRUGS ORGANIZATION; 2012). 

Vários sistemas de produção com utilização de tecnologia estão disponíveis, e 

a maioria deles visa a maximização da produção, com o uso dos recursos (financeiros, 

naturais, humanos), o que coloca o produtor numa situação de fragilidade e redução 



 

de sua resiliência frente às alterações do mercado consumidor, suas transformações 

e mudanças de hábitos alimentares; quer por agregação de valor, pelo 

processamento, quer por diferenciação em sua forma de consumo (DARNHOFER; 

FAIRWEATHER; MOLLER, 2010). 

O resultado do trabalho dos produtores é de um produto sem diferenciação 

“commoditie”, com preço controlado pelo mercado, exigindo deste que acesse nichos 

específicos para poder garantir um preço justo e a sobrevivência do empreendimento. 

Dessa forma, há uma deterioração do trabalho e de seu reconhecimento social, o que 

exige para sua sobrevivência, uma produção de larga escala, este fator por sua vez 

causa concentração da produção e problemas com o processo de sucessão familiar 

na atividade e condução do empreendimento (ABRAMOVAY, 2007; BRUMER, 2006; 

ALMEIDA, 2003). 

Neste contexto, pode-se entender a dificuldade do produtor em incorporar e 

implantar novas tecnologias em sua atividade, seja pelo custo, seja pelos riscos ou 

pelas rápidas transformações pelas quais passa o mercado, exigindo agilidade e 

flexibilidade para acompanhá-las. 

O contraponto desta reflexão está na mudança de paradigma, de conceitos 

produtivos. Alterando a maximização, pela otimização dos recursos, observando e 

respeitando os ciclos biológicos e os hábitos animais, visando valorizar o bem-estar 

destes. Dessa forma, utilizando os ecossistemas e seus serviços em favor da 

produção agropecuária, tanto pela ciclagem de elementos, como pela estimulação 

e/ou aceleração da produção de outros, sem comprometer os recursos naturais 

renováveis e não renováveis, visando a sustentabilidade com produção segura de 

alimentos (FAO, 2012; HOLDREN, 2009). 

Estas transformações têm que vir acompanhadas da otimização da produção 

com insumos endógenos, redução da utilização de mão de obra pouco qualificada, 

observando questões como custo, risco do investimento, consumo de energia e 

valores sociais, tais como lazer, satisfação, família, são imprescindíveis para a 

sustentabilidade do sistema ou mesmo para sustentação em relação às oscilações do 

mercado (NELSON et al., 2014; PICASSO et al., 2014; AXELSSON et al., 2013; 

HOSTIOU; DEDIEU, 2012 e 2009; HERRERO et al., 2010 e 2009; MADELRIEUX; 

DEDIEU, 2008). 



 

Considerando a realidade apresentada e a necessidade de se buscar formas 

para transformá-la, destaca-se  o Programa de Produção Integrada de Sistemas 

Agropecuários (PISA), desenvolvidos pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), implantado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (SEBRAE-RS) com arranjo 

interinstitucional entre Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Federação 

da Agricultura do Rio Grande do Sul (FARSUL) e Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS) em cinco regiões do estado (Missões, Centro, Noroeste, Vale do 

Taquari e Alto Uruguai), que atendeu no período de 2010 a 2014 em torno de 600 

propriedades rurais, promovendo o desenvolvimento rural, através de trabalhos de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) a utilização de metodologia de 

Produção Integrada de Sistemas Agropecuários (PISA) que se utiliza dos Sistemas 

Integrados de Produção Agropecuários (SIPA), como uma de suas ferramentas 

(CARVALHO et al., 2014). 

Trata-se de uma metodologia baseada em conceitos de visão sistêmica e 

holística que preconiza uma visão global, onde as partes não podem ser olhadas 

separadamente (ALMEIDA, 2003; CAPRA, 2012). Estas ações são pautadas pela 

utilização de ferramental que, de forma customizada, analisam os recursos endógenos 

da propriedade, apresentando ao produtor possibilidades de ação coordenada que 

minimizem os investimentos e tragam retorno rápido sem comprometer o 

empreendimento.  

Neste contexto, justifica-se a atuação sistêmica por meio de um conjunto de 

ações inter e multidisciplinares, focando a transdisciplinaridade (ALMEIDA, 2003; 

CAPRA, 2012), que utiliza ferramentas de produção desenvolvidas pelas 

universidades, como também aquelas que estão em pleno desenvolvimento, como 

forma rápida de disponibilização ao produtor rural, para que possa ser beneficiado e 

encontre soluções às suas demandas e questões, ou proponha novos temas a serem 

investigados, gerados pelas realidades encontradas. 

Diversos são os motivos que retardam o contato do produtor com estas 

ferramentas, pode-se enumerar os identificados como principais: falta de técnicos 

preparados, conhecimento das sinergias dos sistemas que propiciam melhor resultado 

da ferramenta, forma de relacionamento com os produtores e a necessidade de 

treinamento in loco, que pode ser traduzida no empoderamento destes, possibilitando 



 

a apropriação e transformação da informação acessada em conhecimento, com  

utilização de técnicas que possam sustentar  a interação, por meio de processo 

andragógico6 (KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2005; DELORS, 2010; 

ALMEIDA, 2003). 

A importância desta metodologia está embasada na expansão rápida e efetiva 

do PISA aplicado em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, contribuindo 

principalmente para o desenvolvimento sustentável dos produtores de leite, e 

apoiando-os no desenvolvimento de outras atividades tais como agricultura, 

fruticultura e horticultura (CARVALHO et al., 2016; CARVALHO, 2013; CARVALHO et 

al., 2011). 

Este artigo apresenta uma proposta de metodologia de ATER para a 

implantação e funcionamento do PISA, cujos objetivos estão pautados em descrever 

as etapas e estratégias para implantação da mesma, apresentar algumas discussões 

sobre o fundamento e a importância de cada etapa no contexto técnico, econômico e 

social, com o apoio dos conceitos que sustentam essa metodologia e na prática de 

campo implantada no PISA que demonstraram a sua efetividade. Ressalta-se, no 

entanto, que a efetividade ocorre desde de que sejam respeitados  os conceitos 

básicos de sistemas integrados e a  utilização correta das ferramentas de ATER, na 

certeza de que somente a integração dessas possibilitará  as transformações sociais 

como propriedade emergente do PISA, englobando  o conhecimento técnico, 

habilidade de comunicação e análise holística dos sistemas, buscando a evolução 

sustentável da produção nas esferas econômica, ambiental e social, já que, quando 

utilizadas parcialmente, proporcionam resultados incipientes, por não ativar as 

sinergias e propriedades emergentes (CARVALHO et al., 2011; CARVALHO et al., 

2014; EL-HANI; QUEIROZ, 2005; NUNES NETO; EL-HANI, 2006;  MORAES et al., 

2014). 

 

 

_______________  
 
6 N.A.: De acordo com Knowles, Holton III e Swanson (2005), andragogia se caracteriza como a arte 

ou ciência de orientar adultos a aprender, respeitando os conhecimentos já construídos e conectando 
novas informações e conceitos. 



 

 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa foi de natureza exploratória e descritiva, com delineamento ex-post 

facto com abordagem quali-quantitivas (GIL, 2008), que descreverá passo a passo a 

metodologia utilizada no Programa PISA, implantado no Rio Grande do Sul no período 

de 2011 a 2014; faz parte dessa pesquisa o acompanhamento em visitas às Unidades 

Produtivas (UPs)7 e reuniões técnicas nas Unidades de Difusão Tecnológica (UDTs), 

realizadas com grupos de produtores e consultores, no período de 2013 a 2015. A 

observação estruturada e não participante (GIL, 2008), foi complementada na vivência 

com produtores e consultores, durante aproximadamente seis meses, 

correspondendo a janeiro, julho e agosto dos anos de 2014 e 2015, buscando a 

avaliação dos mesmos sobre o projeto. 

O objeto da pesquisa descrito, foca a relação de consultoria especializada  que 

ocorre entre consultor e produtor, que em seus limites tênues de troca, exige 

percepção e experiência do primeiro para conseguir entender plenamente o sistema 

de produção implantado na propriedade do segundo, com todos seus 

entrelaçamentos, família, projetos de vida, questões de poder, formas de 

relacionamento internos; ou seja, todas as forças que atuam neste campo e que 

envolvem a gestão e a realização dos trabalhos na propriedade. 

Nessas observações foram valorizadas a forma como eram realizadas as ações 

e o complexo método embutido nelas, pois não se tratam apenas de ações 

teatralizadas, ou roteiros pré-estabelecidos, trata-se de uma relação de trabalho, em 

que todas as questões que surgirem sejam problematizadas e entendidas de forma 

dialógica para que possam ser aprofundadas as relações de poder e demandas 

existentes dentro do sistema produtivo da propriedade. São posturas e ações que os 

consultores têm que expressar espontaneamente como um processo de pesquisa-

ação do sistema in loco, seguindo os conceitos básicos e utilizando a visão holística 

_______________  
 
7 N.A.: Unidade de Difusão Tecnológica – são unidades em que são aplicadas as tecnologias e todos 

as Unidade de Produção (UP) acampanham e discutem os resultados, fazendo comparação com as 
suas, e discutindo as diferenças ocorridas entre a UDT e as diferentes UPs do grupo/projeto. 

 



 

na propriedade. Dessa forma, as questões cruciais e os entraves vivenciados pelo 

produtor poderão ser percebidos pelos consultores que, com empatia, estimulam a 

discussão dialógica e problematizadora, respeitando os conhecimentos do produtor, 

assim como suas limitações e experiências, prioridades e sonhos, auxiliando de forma 

planejada e gradativa nos ajustes da propriedade (KNOWLES; HOLTON III; 

SWANSON, 2005; DELORS, 2010; MACHADO; HEGEDUS; SILVEIRA, 2006). 

A metodologia PISA não busca maximização da produção, mas sim a 

otimização, ou seja, busca ajustar todos os recursos disponíveis, terra, trabalho, 

capital, de forma a ampliar a produção com o mínimo de investimentos financeiros, 

buscando sempre, minimizar o dispêndio de recursos, utilizando os recursos 

endógenos disponíveis, de forma a não afetar, comprometer, ou colocar em risco o 

patrimônio da família. Dessa forma, demonstrando ao produtor o funcionamento do 

SIPA, e seus serviços ecossistêmicos, com detalhes técnicos e informações colhidas 

no campo e traduzidas para o sistema produtivo, dentro da visão holística (DELORS, 

2010; HOSTIOU et al., 2015; CAPRA, 2012). 

Embora se apresente complexa, esta metodologia consegue, de forma simples, 

mobilizar o tecido familiar, em sua intrincada inter-relação com a propriedade, 

oportunizando a todos os interessados a possibilidade de contribuir com o sistema; 

sem perder o foco principal, ou sobrecarregar o trabalho, mas fomentando a 

organização e otimização deste trabalho e valorizando os sonhos da família, dentro 

da concepção da abordagem sistêmica e holística da propriedade (ALMEIDA, 2003; 

CAPRA, 2012). 

 

 

3. PROPOSTA DE METODOLOGIA PISA 

Embora a metodologia PISA esteja sendo aplicada no Rio Grande do Sul desde 

2011, esta já vinha sendo utilizada desde 2008 na região de Missões-RS. Não se 

localizou registros formais e detalhados dos passos que devem ser seguidos, assim 

como arcabouço teórico que suportem as bases práticas de sua implementação no 

trabalho de campo.  



 

A descrição apresentada tomou como base o acompanhamento e observação 

estruturada na tentativa de registro de uma aproximação preliminar de como ocorre a 

prática metodológica. 

 

3.1 Etapas preliminares 

Várias são as etapas de estruturação do PISA, de forma a integrar e 

potencializar os efeitos das ações, mas inicialmente são construídas estruturas de 

redes para articular e executar os trabalhos, tais como o Comitê Técnico Gestor 

(CTG), Entidade Executora (ATER) e identificação dos demandantes (Produtores). 

Este trabalho clusterizado, com ações em rede, potencializam as ações customizadas, 

que ocorrem nas propriedades (LIPNACK; STAMPS, 1994). 

Figura 1 – Estrutura Organizacional do Comitê Técnico Gestor. 

 

Fonte: Adaptado de SIA8 (2016). 

Conforme Figura 1 - o primeiro passo consiste na constituição de um CTG com 

participação de órgãos articuladores das diferentes esferas governamentais (Federal, 

Estadual, Municipal), entidades privadas como o SEBRAE-RS, SENAR e associações 

(Produtores e Sindicatos da categoria), como também representantes da sociedade 

civil, juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 

_______________  
 
8 Fonte: Serviço de Inteligência em Agronegócios (SIA). 



 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Esse comitê será o responsável pelo 

levantamento e articulação das demandas locais, observando as tecnologias 

existentes e os recursos disponíveis, e também pelo acompanhamento e execução 

dos trabalhos.  

O funcionamento deste CTG ocorre através do estabelecimento de redes, e 

não pela hierarquização de poderes, desta forma, ganha-se agilidade e flexibilidade 

nas definições e confluência de interesses, pois cada nó da rede, articula-se dentro 

de seus clusteres (LIPNACK; STAMPS, 1994; VON HIPPEL, 2010). 

A partir deste CTG define-se a(s) entidade(s) executora(s) de ATER, que 

prestarão os serviços de assistência técnica aos produtores, devendo a mesma ter 

capacitação técnica e operacional adequada aos conceitos e ferramentas PISA, com 

visão sistêmica da propriedade, bem como, com as competências essenciais, tais 

como habilidade e empatia com os produtores, de forma a evitar ou minimizar 

possíveis ruídos na comunicação. Essas competências são de fundamental 

importância para o resultado do projeto, pois possibilitarão o reconhecimento dos 

pontos a serem trabalhados junto ao produtor e na propriedade, não apenas pelo 

caráter técnico, mas também pelas habilidades e competências do produtor, 

valorizando os aspectos endógenos, visando a sustentabilidade (MACHADO; 

HEGEDUS; SILVEIRA, 2006; ALMEIDA, 2003). 

 

3.2 Participantes do projeto 

A demanda do projeto normalmente surge de algum parceiro que se articula 

junto aos produtores, identificando as deficiências locais e visualizando o impacto 

positivo do SIPA para estes produtores. Para tal, devem ser realizadas convocações 

dos produtores para reuniões de sensibilização, onde são apresentadas e 

amplamente discutidas as propostas dos trabalhos a serem executados e resultados 

já obtidos em outras áreas em que foi implantado, como forma de estimulo à adesão 

de caráter voluntário do produtor ao programa.  

Após este amplo movimento de sensibilização, a próxima etapa consiste na 

articulação do CTG com os parceiros, articulando a ação clusterizada destes, 

definindo suas responsabilidades. São definidas nesta etapa a disponibilidade de 



 

recursos para execução e, após o equacionamento de demanda com os recursos 

disponíveis, são formados os grupos e definidos seus participantes, de forma a 

otimizar os recursos financeiros e humanos disponíveis na área de atuação do projeto. 

A partir deste ponto, o PISA já demonstra sua diferenciação frente as outras 

metodologias, pois não são oferecidos acessos a créditos ou outros recursos 

financeiros, apenas o acesso à ferramentas desenvolvidas ou em desenvolvimento 

pelas Universidades, que atendam às demandas locais com ação clusterizada, que 

devem ser utilizadas de forma sistêmica e holística, com atuação customizada,  para 

se obter os ganhos sinérgicos do PISA (ALMEIDA, 2003; CARVALHO et al., 2014; EL-

HANI; QUEIROZ, 2005; NUNES NETO; EL-HANI, 2006; MORAES et al., 2014; 

CAPRA, 2012). 

 

3.3 Escolha da Unidade de Difusão Tecnológica (UDT) 

A participação dos produtores é voluntária. Um dos pré-requisitos para ser 

UDT, é a disponibilidade do produtor para receber as visitas e orientações e 

compartilhar suas experiências com outros produtores que se interessem em 

conhecer a mesma, participar dos cursos e reuniões e, principalmente, se o mesmo 

tem um sonho ou projeto que deseja realizar ou, se tem algo que o incomoda na 

propriedade que possa ser utilizado como elemento motivador para a busca de 

melhorias como a redução do trabalho, ganhos no aumento da produção, quebra de 

paradigmas e de resistência interna da família para projetos futuros. 

A UDT será o local (propriedade) onde ocorrerão reuniões mensais com o 

grupo de produtores, que poderão analisar o andamento do uso das ferramentas, 

como também discutir as diferentes situações e suas várias nuances das propriedades 

do grupo de forma customizada, trocando experiências e analisando possibilidades e 

riscos da ação ou não ação provocadas pelo uso dos conceitos e ferramentas 

propostas (BOGAN, 2004; KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2005; LIPNACKS; 

STAMPS, 1994). A escolha dessa propriedade passa pelo diagnóstico inicial, como 

todas as propriedades participantes, identificando e avaliando o seu enquadramento 

no perfil necessário para que seja indicada. Dentre estas, será escolhida e aceita pelo 

grupo aquela que apresente as  características mais adequadas ao projeto, que não 

são a estrutura física ou a disponibilidade de recursos financeiros, mas sim a vontade 



 

do proprietário de atingir seu sonho (demanda inicial para participação do projeto), 

disposição e abertura para novas experiências e a disponibilidade para receber visitas 

mensais do grupo ou de interessados em conhecer o projeto e disposição para expor 

a fragilidade de seu empreendimento como forma de aprendizado e estudo para os 

outros participantes; a facilidade de acesso também é um dos critérios, para que em 

condições adversas, não haja problemas ou dificuldades para tal.  

 

 

3.3.1 Visitas: Periodicidade e Objetivos 

A metodologia diferencia as UDTs das Unidades Produtivas (UPs), a primeira 

é tratada como unidade de difusão da aplicação dos conceitos e ferramentas onde 

podem ser observados os resultados; as segundas são as unidades participantes, 

onde poderão ser replicadas as práticas e técnicas exitosas experimentadas na 

primeira, lembrando que as orientações são feitas de forma customizada, pela ação 

clusterizada do projeto, ajustadas às necessidades individuais de cada produtor. 

Considerando esse requisito da metodologia, as primeiras receberão visitas mensais 

e as outras poderão receber visitas bimestrais ou trimestrais a serem realizadas pelos 

consultores. Observa-se que o espaçamento entre as visitas às UPs pode provocar 

um distanciamento dos produtores, pois nos momentos iniciais do projeto, muitas 

dúvidas são suscitadas, ou comparações para melhor entendimento do 

funcionamento do sistema são levantadas, havendo necessidade da troca de ideias e 

discussões com o consultor que poderia orientar e apresentar correções que 

proporcionem ganhos, sem grandes investimentos financeiros, o que ampliaria a 

questões da empatia e confiança com o mesmo. 

Estas interações contribuem para o empoderamento dos produtores e 

fortalecem a significância do projeto, esta dinâmica se dá pela característica da 

metodologia de utilizar técnicas andragógicas9 que favorecem a construção de 

conhecimento, como também a ampliação da sensibilidade para o funcionamento do 

_______________  
 
9 N.A.: De acordo com Knowles, Holton III e Swanson (2005) andragogia se caracteriza como a arte ou 

ciência de orientar adultos a aprender. O termo, cunhado por Knowles na década de 1970 remete ao 
conceito criado pelo autor para definir a tipologia e características de educação diferenciada voltada 
para o adulto, em contraposição à pedagogia, que se refere à educação de crianças. 



 

sistema e ajuste de novos tempos e movimentos da organização do trabalho 

(KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2005; MACHADO; HEGEDUS; SILVEIRA, 

2006; HOSTIOU et al., 2015; COURNUT et al., 2010; MADELRIEUX; DEDIEU, 

2008). 

As visitas mensais do consultor às UDTs ocorrem num período (manhã) e 

consiste em uma caminhada tranversal10 do consultor em toda a propriedade, 

acompanhado pelo produtor, observando, reconhecendo, discutindo com este as 

ocorrências do período e os encaminhamentos programados realizados, buscando 

soluções endógenas para as questões/dificuldades encontradas, quer em nível de 

recursos financeiros, técnicos, estruturais ou humanos, sociais e familiares. Para no 

outro período (tarde), consultor e produtor receberem a visita dos participantes do 

grupo, para uma caminhada conjunta, e partilha da evolução da situação e as ações 

realizadas desde o último encontro até o momento atual. O objetivo desta ação é 

explicitar os problemas encontrados e as ações realizadas ou não, para solução dos 

mesmos; estas ações possibilitam a ocorrência de um benchmarking11 tecnológico 

(BOGAN, 2004). 

Estas reuniões normalmente têm um tema atual e relevante para o momento 

do grupo de produtores, neste momento são discutidos os diversos casos 

(propriedades), com suas semelhanças e diferenças, quer nos problemas, quer nos 

encaminhamentos procedidos. Nessas ocasiões os produtores vivenciam uma troca 

de conhecimento/experiências, isentas de competição negativa, pois são expostas de 

forma clara e transparente a situação de cada produtor. Dessa ação tem-se como 

resultado o fortalecimento da autoestima, auto identificação categórica (produtor rural) 

e ampliação da confiança do grupo nas questões discutidas. Esse processo, cria um 

vórtice positivo de crescimento e troca de informações, construindo novos 

conhecimentos; viabilizando o empoderamento do grupo e de seus participantes de 

forma individual, agregando aprendizados pelas diversas vivências individuais que 

_______________  
 
10 N.A.: Caminhada Transversal – metodologia de extensão rural em que se busca um novo olhar para 

as questões cotidianas. Com o reconhecimento das principais características e dinâmicas do 
ambiente, que possibilita discutir alternativas (RUAS, et al.; 2006). 

11 N.A.: De acordo com Bogan (2004) benchmarking é o método sistemático de busca dos melhores 
processos, práticas e ideias inovadoras em um determinado negócio, observando negócios similares, 
que com eficácia conduza a um desempenho superior. 



 

são apresentadas, possibilitando compreender o funcionamento do sistema e suas 

interações (KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2005; DELORS, 2010). 

Essas visitas, na UDT ou UPs, são importantes para a compreensão do sistema 

nas suas múltiplas facetas, que como sistema integrado em sua plenitude, envolve 

entidades biológicas e humanas, com todos os interferentes exógenos (adubos, 

herbicidas, sementes, máquinas, animais), resultando possibilidades de ampliação da 

sustentabilidade do sistema pela agregação de material orgânico e suas diferentes 

alterações no funcionamento do mesmo (ANGHINONI; CARVALHO; COSTA, 2013; 

GPSIPA, 2015). 

Neste aspecto, uma alteração produtiva, sem custo ao produtor, com grande 

retorno de produtividade, trata-se do controle de manejo do pastejo, visualizando a 

altura de pastejo (entrada e saída), como também o escalonamento da utilização dos 

piquetes, para minimizar as perdas de produção de pastagens e otimizar sua 

utilização e/ou armazenamento (fenação) (CARVALHO, 2013; CARVALHO et al., 

2016). 

 

3.4 Diagnósticos 

A metodologia contempla a aplicação anual do diagnóstico, sendo o inicial 

denominado de T0, ou seja, as condições em que foi encontrada a propriedade antes 

da realização das ações. Os demais (T1, T2 e T3), que contemplam os mesmos 

requisitos do T0, representam as situações de evolução anual no período de 

participação do produtor no programa. 

A etapa inicial da metodologia de aplicação do PISA, contempla a aplicação do 

diagnóstico T0, com a finalidade de identificar as condições sociais, econômicas e 

ambientais da propriedade, como também entender os processos utilizados pelo 

produtor, buscando trazer à luz os fatores que impulsionaram essas definições. Esse 

diagnóstico inicial é realizado por meio de uma visita do consultor para contato direto 

com o produtor, com vistas a identificar a situação atual e as expectativas e projetos. 

O diagnóstico é considerado também a primeira forma de registro das atividades 

realizadas na propriedade, englobando a produção, modos de realização dos 

trabalhos, condições estruturais e econômicas. O objetivo é, além de ter um panorama 



 

das condições em que a propriedade se encontra, também ter uma visão e percepção 

mais acurada do sistema produtivo, familiar e ambiental da mesma 

(FRANZLUEBBERS, A. et al., 2014). 

Nesta etapa é importante o conhecimento da família, suas atividades e 

relações, pois existem questões que visam observar as condições sociais destas 

famílias tais como, caracterização dos membros e quais os tipos de atividades 

sociais que eles participam. Ou seja, como são organizados o trabalho e os 

diferentes interesses da família pela produção e pela propriedade (HOSTIOU et al., 

2015; COURNUT et al., 2010; MADELRIEUX; DEDIEU, 2008). 

Destaca-se ainda nesta fase a importância de inserir o uso de relatório 

fotográfico das condições em que se encontra a propriedade no momento do 

diagnóstico inicial T0, esse registro será de grande valia para a avaliação final, pois 

observa-se em muitos locais as diferentes demandas que são postas. O relatório não 

tem função crítica, mas sim de conscientização para os diversos tipos de 

necessidades e ainda pode servir como registro de comparação das condições 

encontradas e dos avanços, realizados ou não, das propriedades no tempo, tal como 

um registro histórico do ‘antes’ e ‘depois’. Uma vez que, posteriormente, em outra 

etapa, será fotografado novamente, como registro das mudanças ocorridas e 

valorização dos esforços demandados. 

O registo fotográfico tem no seu arcabouço a auto identificação das ações e 

transformações vivenciadas pelo produtor, pois muitas vezes o mesmo se esquece 

das condições anteriormente existentes, uma vez que as melhorias incorporadas 

ficam triviais e cotidianas. Dessa forma, as necessidades atuais são distintas das 

iniciais. 

A intrincada rede de relações e valores da família são postos à prova e vão se 

rearranjando com o decorrer do projeto, num campo de forças interno à propriedade, 

família, com o desenvolvimento econômico, social e ambiental do projeto, que 

possibilita transformações das visões, valores, conceitos nos mais diferentes campos 

como trabalho, filhos, mulher, lazer, interferindo nas relações com amigos, vizinhos, 

familiares e comunidade. Tema que não foi aprofundado nesta pesquisa, mas 

percebido em várias declarações e transformações observadas. 



 

Este diagnóstico deve ainda ser composto pela definição da propriedade com 

croqui das diversas áreas e identificação das atividades nelas desenvolvidas, o que 

possibilitará a diferenciação de indicadores de eficiência e uso do solo, nas diversas 

ferramentas. As construções existentes, produtivas ou não, e as condições das 

mesmas, devem ser valoradas, como patrimônio acumulado, para que possam ser 

definidos os potenciais investimentos, como também os limitadores para o 

desenvolvimento mais eficiente do trabalho. Nesta avaliação entram as máquinas e 

equipamentos, e os animais, com a classificação de suas condições (score corporal, 

depreciação, idade, vida útil). Vários outros detalhes são registrados como a utilização 

técnica e tecnológica de equipamentos e conhecimentos, que possam garantir a 

qualidade das ações a serem implementadas (FRANZLUEBBERS, A. et al., 2014). 

Há a necessidade de elaboração de um quadro do histórico da produção nas 

diversas áreas demarcadas no croqui, em que possam ser visualizadas a evolução da 

atividade, no mínimo, dos últimos três anos e o entendimento dos diferentes 

movimentos produtivos, investimentos e alterações tecnológicas de produção.  

Faz-se necessário entender ainda as análises de solo das áreas já realizadas, 

bem como as correções e adubações utilizadas, para identificar como se encontra a 

fertilidade das áreas; tais informações possibilitam uma melhor definição de pontos 

críticos. Muitas vezes essas análises podem não refletir adequadamente a situação, 

pela metodologia utilizada em sua coleta, o que compromete sua representatividade 

na propriedade, mas que mesmo assim, nortearão as sugestões ao produtor com 

única referência existente, e logo que forem providenciadas outras, poderão 

(ra)retificar os diagnósticos. 

O croqui da área deve expressar com clareza os diferentes elementos 

coletados nos diversos talhões/piquetes, como as diferentes produções, nos 

diferentes períodos; a questão de culturas existentes e seus históricos de utilização, 

incorporando os resultados de análise de solo apresentados. 

Anualmente, devem ser realizados diagnósticos com as mesmas questões e 

mesmo conteúdo, buscando registrar a evolução das ações implementadas. Esses 

serão denominados T1, T2, T3, indicando o número de anos da implantação do SIPA, 

que poderão ser analisados por diferentes períodos. Lembrando que quando se trata 

de sistemas integrados com suas alterações de solo, produção e resultados, os 



 

mesmos terão fases de estruturação e expressão de suas transformações, algumas 

em períodos de três a cinco anos, outras de cinco a dez anos, mas as maiores serão 

a longo prazo, mais de dez anos, quando os sistemas funcionam e consegue-se 

observar os resultados das alterações de muitas propriedades, sinergias e outras 

propriedades desconhecidas anteriormente ou emergentes do sistema. No entanto, 

podem ser observados resultados significativos em pouco tempo, o que amplia a 

confiança do produtor no projeto. 

Como os ajustes no sistema são feitos para potencializar os recursos 

disponíveis, observa-se que as propriedades apresentam resposta significativas em 

seis meses, por ajustes na dieta disponível através das diferentes ferramentas: 

adubações/correções, forma de manejo, altura de entrada e saída de animais, 

redimensionamento das áreas e planejamento forrageiro. Em um ano, com o novo 

planejamento alimentar (resultado da melhor exploração das pastagens existentes, do 

planejamento forrageiro e do manejo dos pastos), nos anos posteriores haverá ações 

no rebanho que promoverão melhoria dos animais e equipamentos, continuando a 

redução de uso de silagem e ração, de forma gradativa e segura. 

 

3.5 Implantação das Ferramentas 

 

3.5.1. Descrição - Conceitos e Ferramentas 

O diferencial do PISA é o conceito utilizado nas análises para orientação de 

ações e suas ferramentas, que funcionam como instrumentos, e que, se utilizados 

conforme a metodologia, tomam proporções muito maiores, pois além do 

funcionamento delas em si, ainda proporciona os ganhos relativos à sinergia do 

sistema, que amplia a produtividade e sustentabilidade do mesmo (CAPRA, 2012). 

O sistema é composto por diversas ferramentas, aqui são citadas algumas 

consideradas como principais: i) planejamento do uso do solo; ii) planejamento 

forrageiro; iii) correção e adubação e iv) manejo de pastagens (rotativo, contínuo ou 

rotatinuo) e v) ajuste de dieta. Observa-se que as ferramentas não necessariamente 

são utilizadas na ordem apresentada. Sua utilização, ordenação e recomendação 

podem ser alternadas de acordo com as prioridades de uso das diferentes áreas, de 



 

forma customizada para apoiar a organização da produção; acompanhamento e 

disponibilidade dos recursos financeiros, estruturais e humanos. 

No momento inicial da intervenção, tomando-se por base os cultivos de verão 

ou inverno, as orientações técnicas são vistas com resistência para sua execução, 

pois o produtor tem preocupação com a alteração da organização do sistema 

produtivo, por estar no momento da tomada de decisão (definições de plantio já 

estruturadas), ou por estar adiantado ou atrasado com relação a esse momento. Em 

síntese, o medo do novo, do desconhecido, de colocar em risco seu empreendimento 

e patrimônio, ou por experiências anteriores negativas, provocam resistências. 

A confiança nas orientações técnicas exige uma vivência por parte do produtor 

com o consultor, pois, experiências anteriores com ações de ATER pouco exitosas ou 

que não suportaram as expectativas dos produtores, podem ter gerado neste uma 

resistência frente às novas ações propostas, já que muitas vezes ele acredita que sua 

organização de produção e trabalho foi o que garantiu a sobrevivência de sua 

atividade, mesmo que esteja em momento difícil. Essa condição reforça o medo do 

produtor de tomar decisões que possam colocar em risco seu patrimônio e 

sobrevivência da família, exigindo do consultor cautela em suas abordagens. 

Diante desse cenário, caberá ao consultor realizar propostas de ações que 

potencializem os resultados, sem grandes investimentos, utilizando os recursos 

existentes, de forma a construir uma relação de confiança com o produtor. Assim, o 

produtor visualizando concretamente os resultados de produção, trabalho e 

investimento, começa a adquirir confiança, modificando sua relação com o consultor, 

pela disponibilização de técnicas e tecnologias coerentes, pela veracidade das 

informações, pela forma e momento de execução das atividades, ocorrências que 

fortalecem o reconhecimento do valor e habilidades do consultor frente à realidade 

apresentada.  

 

3.5.1.1. Descrição das Ferramentas 

Conforme citado anteriormente, o sistema é composto por diversas 

ferramentas, que embora não tenham uma definição de prioridade de aplicação, 

funcionam em conjunto, de forma sistêmica e integrada, podendo ser aplicadas ou 



 

não pelo produtor, dependendo da época do ano e do tempo de participação do 

mesmo no programa, assim, estas serão detalhadas aqui, no sentido de esclarecer 

sua função, porém de forma não ordenadas, tendo em vista a flexibilidade de sua 

utilização de forma customizada. 

Inicia-se com o planejamento de uso do solo. Essa ferramenta permitirá 

analisar a quantidade real de utilização da área, pois muitas vezes não são 

observadas a quantidade de semoventes, ou áreas não aproveitadas 

adequadamente, quer por espécies ou manejo. 

No planejamento forrageiro o produtor entenderá mais concretamente seu 

sistema de produção e porque ocorrem as demandas de silagem e concentrado, 

queda de produção, dentre outras, pois o ajuste do sistema forrageiro, permitirá o 

desenvolvimento seguro da produção e redução do trabalho. 

A correção e adubação das pastagens podem dar retornos rápidos, com 

poucos investimentos, pois o nitrogênio aplicado nos momentos corretos e de forma 

adequada, ampliarão a oferta de forragem de qualidade, ativando o sistema de 

produção das forrageiras. 

O manejo dos pastos (rotativo, contínuo ou rotatínuo) possibilita a redução de 

trabalho de manejo dos animais, como também a ativação da aceleração do 

crescimento das forrageiras, o bem-estar animal, pois o mesmo tem escolha da 

ingestão, minimizando perdas e aumentando o ganho de peso. 

O manejo dos pastos, através do controle da altura de corte e da carga animal 

de cada área, apresenta resultados de grande visibilidade ao produtor e exigem pouca 

alteração no sistema produtivo e investimentos financeiros, mas podem resultar em 

diferenças significativas na qualidade e na quantidade da produção de alimentos para 

os animais, pois seguem fatores climáticos e a fenologia das espécies, que quando 

utilizadas de forma correta, apresentam resultados importantes em seis meses. Esses 

resultados são visualizados pelos produtores, quer pelo aumento da produção, 

redução de uso de silagem, redução de ração, ou qualidade corpórea dos animais, 

como também na melhoria das condições de trabalho. 

O horário de ordenha, muitas vezes definido pelo ritmo histórico de trabalho, ou 

pelo caminhão de coleta, ou outras atividades e organização dos trabalhos; podem 



 

ser atrasados no período da manhã, como adiantados na parte da tarde, o que 

possibilita melhoria na qualidade de vida, pela organização mais natural da vida da 

família, sem excessos ou extremos.  

A adubação das áreas é uma ferramenta, que, embora opcional, se houver 

possibilidade de uso, pelas condições já citadas acima (climáticas, fenológicas, altura 

das espécies), vem ao encontro das sinergias, potencializando a resposta pelo 

estímulo do sistema com nitrogênio ou outros elementos definidos como necessários 

para o aumento da produção. Lembrando que os mesmos têm que ter uso equilibrado, 

para energeticamente e ambientalmente fortalecerem a sustentabilidade do sistema. 

Dependendo dos recursos e da época, a correção de solo com calcário ou 

outros elementos (fósforo, potássio) devem ser utilizados, sempre com base nas 

necessidades de cada área e de seu histórico produtivo, de adubações e correções 

anteriores. 

O manejo dos pastos quer nos modelos de divisão dos piquetes, quer na forma 

de exploração dos mesmos, nos diferentes modelos - rotativo, contínuo ou rotatínuo - 

são ações que podem ser realizadas em pouco tempo, novamente como ajuste das 

condições existentes, visando alterações futuras. Essa ferramenta possibilita a 

experienciação do produtor nessa nova forma de lógica de produção, que funciona 

como um sistema e a integração das diferentes partes que formam o todo. Essa lógica 

mobiliza os produtores, pois os mesmos sensibilizam-se de que seu trabalho não é 

apenas braçal como imaginavam, mas que existe outra forma que deve ser integrada, 

que é o conhecimento existente, que sempre lhes foi mostrado como aquisição de 

máquinas, equipamentos, animais e não a compreensão e observação dos diversos 

elementos que compõem o ecossistema produtivo.  

O rotativo e o contínuo são dualidades de sistemas, pois ou se aumenta o 

trabalho ou se reduz a eficiência com perdas de material produzido e não colhido pelos 

animais. O rotatínuo, trata-se de um sistema que media as questões trabalho e 

eficiência, conjugando os dois sistemas em um, de forma que otimiza tanto a eficiência 

do trabalho, quanto da produção e colheita de material pelos animais, valorizando as 

necessidades nutricionais e o bem-estar animal (CARVALHO, 2013; CARVALHO et 

al., 2016). 



 

Dessa forma, o produtor observa alterações em seu trabalho e na forma de 

realizá-lo, quer pela redução de demanda para deslocamento dos animais de um 

piquete ao outro, pois o sistema deixa o animal definir suas necessidades e escolher 

a colheita pelo bocado que mais satisfaz suas necessidades, como subsistema que 

se auto equilibra se houver abundância de oferta e possibilidade de escolha; 

melhorando a produtividade, pela qualidade da alimentação ingerida. Mas o produtor 

observa que para essa transformação, alguns hábitos devem e são alterados, pois 

sua observação da altura de pasto para manejo dos animais e melhor aproveitamento 

da alimentação produzida, é o foco atual, o que define todo o manejo do sistema e 

sua produção (CARVALHO, 2013; CARVALHO et al., 2016). 

Um hábito que parece simples, passear pela propriedade com olhar atento à 

fenologia das plantas e suas respostas às condições climáticas, de carga animal, de 

tempo de pastejo deve ser adotado. Essa nova rotina e forma de trabalho, introjeta no 

produtor outras demandas antes pouco valorizadas, como tempos de produção, 

momentos e movimentos de intervenção, reforçando a necessidade de reflexão e 

informação sobre os processos que estão ocorrendo. Com isso, um novo horizonte de 

mundo (o do conhecimento) se descortina; pela conexão das experiências anteriores 

e as que estão ocorrendo no momento, propiciando processos andragógicos de 

aprendizagem e valorização dos saberes (KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 

2005; DELORS, 2010).  

Como consequência desse novo reconhecimento, sua autoestima e sua 

valorização pela atividade que realiza, que antes não era reconhecida como valorosa, 

alcança novo patamar, estimulando a busca por novas informações, pois, consegue 

transformá-las em conhecimento aplicado. Este fato, por sua vez, amplia a zona de 

conforto do produtor, o que possibilita abertura para outros valores, muitas vezes 

adormecidos pelo trabalho exaustivo, e produção de parcos recursos 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1999; DELORS, 2010; KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 

2005).  

A família, local de moradia, amigos, lazer e sonhos são ampliados, tomando 

novos patamares e valores de relacionamento, exigindo maiores espaços e 

dedicação, propiciando qualidade de vida. Tema que merece ser abordado com maior 

detalhamento, que não é possível nesta descrição da metodologia, mas que já existem 

dados de auto reconhecimento destas transformações pessoais. 



 

O planejamento forrageiro exige uma análise de toda a área disponível na 

propriedade para as atividades, como também do trabalho, de plantio, colheita, 

ensilagem, ou seja, um olhar holístico para propriedade e produção, que após a 

experienciação já vivenciada de aumento de produção, sobras de alimentação e 

recursos, melhorias de qualidade de vida e trabalho, como também a abertura para o 

aprendizado continuado se torna atividade não teórica e sim prática para o mesmo. 

Neste contexto o produtor começa a reconhecer que o uso ordenado e adequado das 

ferramentas de produção, nos momentos exatos dos ciclos da atividade, são 

imprescindíveis para os resultados almejados. Lembrando-se que o mesmo, nesse 

momento, já valoriza seu trabalho e as alterações que já ocorreram, transformando 

esse planejamento em compromisso assumido e comprometimento com o PISA, uma 

vez que, o mesmo está trabalhando para ele, propiciando maior rentabilidade e 

eficiência dos recursos disponíveis. 

O manejo dos pastos, controlado pela altura de pastejo de entrada e saída dos 

animais, visa propiciar estímulo ao funcionamento integrado solo-planta-animal, 

promovendo o estímulo de crescimento das plantas, que fornece aos animais uma 

colheita de melhor e maior qualidade nutricional, estimulando a planta a produzir em 

matéria verde/seca, como forma de recuperação da desfolha promovida pelos 

animais. Este movimento, por conseguinte, amplia o desenvolvimento da quantidade 

de raízes e exploração do solo para atender a demanda de crescimento da planta, 

como consequência, pelo ciclo de desenvolvimento da raiz, aumento no teor de 

matéria orgânica do solo. Em síntese, aumenta-se o ganho nos animais e também no 

solo, pois as alterações que se apresentam melhoram a qualidade do solo, 

proporcionando um feedback positivo no crescimento das plantas. 

A altura de pastejo é controlada levando-se em conta a intensidade de 

crescimento que é influenciada por vários fatores do sistema, dentre eles fatores 

climáticos, edáficos, manejo, fenológicos e carga, que agilizam ou retardam o período 

de consumo do material produzido, podendo, dessa forma, consumir mais 

rapidamente áreas que estão em fase mais adiantadas e que se perderiam sem 

consumo, preservando outras que podem continuar o desenvolvimento e terem seu 

consumo postergado. 

O ajuste de dieta é uma ferramenta que proporciona a redução das despesas 

com rações e complementos para os animais, devido à melhoria da qualidade das 



 

forragens fornecidas a campo em seu pastejo. Essa prática amplia a rentabilidade, 

pela redução do custo com o fornecimento de rações, sem prejuízo da produção. A 

qualidade das forragens é obtida pela correção e adubação dos solos, como também 

pelo manejo das pastagens com controle de entrada/saída dos animais.  

 

3.6 Técnica e Registros das Visitas 

 

3.6.1 Programação da Visita 

As visitas técnicas utilizam a seguinte dinâmica: o consultor faz uma previsão 

de trabalho de forma a otimizar o deslocamento e atendimento das demandas que 

foram se apresentando a partir da manifestação dos produtores. Mas, a definição da 

realização será confirmada após o contato com o produtor, verificando a possibilidade 

de recebimento do mesmo. Após a confirmação, será realizada a visita, como forma 

de comprometimento do trabalho. 

 

3.6.2 Caminhamento Transversal em toda Propriedade 

Após a chegada na propriedade e os contatos iniciais, o consultor, 

acompanhado do proprietário, faz a caminhada transversal em toda propriedade. 

Trata-se de uma ferramenta que possibilita que o consultor e o produtor alterem sua 

visualização ou foco nos problemas e possíveis soluções para a propriedade, 

avaliando potencialidades e limitações nas estratégias que serão estruturadas nos 

períodos anteriores e para os posteriores (RUAS, et al., 2006). 

Este caminhamento não segue linhas pré-definidas, ou caminhos, estradas, 

mas sim a forma transversal, com um olhar diferenciado pela própria caminhada, que 

facilita a identificação de falhas ou o desenvolvimento das culturas, a fim de possibilitar 

uma avaliação completa de todas as partes/áreas. Subjetivamente, como o 

caminhamento segue trajetória não comum, facilita que novas visualizações e 

entendimento possam surgir, embasando um novo planejamento. Essa técnica 

possibilita também uma troca de experiências e melhora na comunicação entre 

consultor e produtor, pois vários pontos de conhecimento e informações são 

observados in loco e são temas para a conversa dialógica e problematizadora. Neste 



 

ponto deve-se incentivar a técnica do aprender fazendo; como ferramenta técnica para 

contribuir com a aprendizagem e a construção do conhecimento (DELORS, 2010; 

KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2005). 

Neste caminhamento são conversadas e alinhadas as questões técnicas que 

possam se constituir entraves e/ou potencias da propriedade, não como soluções 

ideais, mas sim de forma customizada, que se ajustem da melhor forma na realidade 

e possibilidades concretas do produtor, visualizando as limitações estruturais, 

equipamentos, mão de obra e recursos financeiros, para que dessa forma consigam 

atingir a concretude de suas execuções e aprendizados. 

Estas soluções, partem sempre das avaliações e orientações anteriores, suas 

execuções e resultados obtidos no período, analisando os possíveis desdobramentos 

dos encaminhamentos frente às demandas e condições climáticas e ocorrências no 

período entre visitas. Desta forma, replanejando os trabalhos com os resultados 

obtidos, numa atuação sistêmica, com base nas análises dos dados de produção 

(animal/vegetal), manejo do sistema e suas respostas às condições apresentadas. 

Os procedimentos detalhados acima, não são uma ‘receita’, mas sim bases de 

um conceito de visita e de inovação tecnológica, no qual se busca a construção de 

conhecimentos do produtor pelas práxis de técnicas desenvolvidas nas universidades, 

que ainda são inovações científicas sem acesso a grande parte dos consultores e 

produtores, pois há distância entre a academia e o setor produtivo. A participação de 

vários atores, com suas diferentes intervenções sociais, tais como pesquisadores, 

professores, alunos, instituições públicas e privadas de assistência técnica e extensão 

rural, profissionais, canais de comunicação como televisão, revistas e feiras, 

produtores e trabalhadores rurais, muitas vezes confunde a percepção dos 

produtores. 

Este percurso realizado durante a visita, envolve várias dinâmicas, desde a 

apresentação de ferramentas, a difusão destas até sua aplicação na propriedade, 

passando pela construção do conhecimento técnico do produtor, e seu 

empoderamento na utilização diária e funcionamento do sistema (KNOWLES; 

HOLTON III; SWANSON, 2005; DELORS, 2010). 

Nesta fase de apresentação das ferramentas e suas formas de 

operacionalização nas propriedades deve ser observada a questão da construção do 



 

conhecimento e, principalmente, a diferenciação deste público, pois tratam-se de 

pessoas que já possuem bases conceituais construídas pela experienciação de vida 

e o empirismo de acertos e erros, muitas vezes sem a identificação correta dos fatores 

que interferiram positivamente ou negativamente neste resultado (KNOWLES; 

HOLTON III; SWANSON, 2005; DELORS, 2010). 

Essa forma de diálogo deve, conforme já mencionado, ser problematizadora e 

com base na andragogia, proporcionar espaço para que o produtor possa repensar e 

reestruturar suas experienciações. Assim, ao ‘aprender fazendo’, o aprendizado toma 

uma concretude que possibilita a ampliação dos conhecimentos, com bases nas 

informações e experienciações já vivenciadas e visão crítica da ciência sobre os 

verdadeiros fatores responsáveis pelos resultados obtidos (KNOWLES; HOLTON III; 

SWANSON, 2005; DELORS, 2010). 

Essa dificuldade enfrentada pelos produtores não se restringe unicamente a 

estes, pois a visão sistêmica deve ser ampla e há pouco foi incorporada pelas ciências 

como análise de ações sinérgicas ou entrópicas, de forma a estruturar ou 

desestruturar os sistemas. Nesta visão a propriedade rural, abarca vários campos de 

conhecimentos e se inter-relaciona com outros tantos, o que torna complexa a ação 

dos produtores e consultores, gerando certezas ou inseguranças nas definições de 

estratégias. Este aspecto pode ser observado pela dificuldade que o produtor muitas 

vezes exibe frente a inovações ou mudanças dentro de sua propriedade, envolvendo 

o medo de sair da zona de conforto e a insegurança dos mercados (HOSTIOU; 

DEDIEU, 2012, 2009; CAPRA, 2012).  

O primeiro aspecto envolve uma questão pessoal de abrangência de 

conhecimento e práticas acumuladas no decorrer de sua vida (sair da zona de 

conforto); o segundo já se trata do investimento patrimonial e de sua família 

(insegurança dos mercados). A superação conjunta destes fatores pode levar às 

grandes transformações que necessita a agropecuária familiar brasileira, de resgate 

de valores sociais e culturais, ampliação da autoestima e empoderamento frente a 

sociedade (CSIKSZENTMIHALYI, 1999).  

O planejamento de atividades e recomendações é realizado após essa 

sequência de ações, preconizadas pela metodologia SIPA, que estão baseadas em 

conceitos de diferentes campos da ciência, quer técnicas, agropecuárias, 



 

sociológicas, econômicas e humanas, o que faz com que essa metodologia seja 

considerada sustentável, podendo ser incorporada como ferramenta para o 

desenvolvimento sustentável. 

 

3.6.3 Registros de Visitas Técnicas 

Os registros das visitas técnicas são realizados desde o início do projeto, no 

primeiro contato do consultor com o produtor, trabalho este chamado de diagnóstico 

PISA, que é realizado anualmente nas diferentes fases do programa. Esse diagnóstico 

deverá ser incorporado a uma base de dados que comporte o registro dos mesmos 

para projeto de longo prazo e que possibilite a análise e mensuração das 

transformações que ocorrem e/ou ocorreram durante o período do projeto. 

Lembrando-se que muitas destas mudanças são sutis, e sua mensuração exige 

notações de diversas avaliações aprofundadas da propriedade rural nos diferentes 

aspectos que as mesmas estão inseridas: econômicos, sociais, ambientais e políticos. 

O dilema entre registrar todos os fatores diagnosticados e a possibilidade de perda de 

análise por não registro é uma dualidade que deverá ser suportada nesse tipo de 

projeto, pois muitas sinergias e propriedades emergentes surgirão, quer ao nível de 

unidade produtiva, como local e regional, pois muitas conjunções podem ocorrer e 

polarizar positivamente como negativamente as ações e resultados. 

Outros registros importantes para o acompanhamento técnico são os croquis, 

com localização das diferentes áreas da propriedade com sua utilização (cultura, 

manejo, produção) nas diferentes épocas do projeto, dessa forma, acompanhando as 

transformações que estão se processando na propriedade. 

Neste ponto encontram-se várias fragilidades, como já citado anteriormente, 

que se apresentam nos projetos de longo prazo. As pequenas mudanças que ocorrem 

de forma imperceptível, mas que ao longo do tempo representam verdadeiras 

transformações globais da mesma e/ou da família, exigindo uma visão multi e 

interdisciplinar, com transdisciplinaridade desses fatores, inclusive para 

operacionalizar seu registro 

O conhecimento e acompanhamento de dados climatológicos das diferentes 

regiões e propriedades que compõem os projetos ou CTG, com definições de 

temperatura, umidade relativa, precipitação e evapotranspiração, também é 

importante nesse processo. Dados históricos com médias dos últimos dez anos, cinco 



 

anos e atuais, para que possam ser observadas as mudanças ou ocorrências nos 

períodos de trabalho, de forma a identificar a influência destes fatores no sistema 

integrado, pois as ferramentas devem ser utilizadas com precisão em conformidade 

com cada contexto e caso, customizando as orientações para tomada de decisão, 

para que possam ser obtidas as melhores respostas do sistema, de forma a ampliar a 

resiliência dos sistemas frente aos fatores climáticos, através de estratégias que 

consolidem a otimização da produção com sustentabilidade. 

Outro instrumento que envolve o uso do solo é o planejamento forrageiro, 

amplamente utilizado em estudos teóricos de planejamento, mas pouco acessível ou 

participante do dia a dia dos produtores brasileiros. Para muitos técnicos e produtores 

esta ferramenta é considerada um instrumento não necessário, levando em conta a 

quantidade de fatores que influenciam a produção, neste momento é esquecido que 

qualquer atividade exige um planejamento para sua realização e que este não se trata 

de um limitador de ações ou alterações, mas sim de um orientador e indicador dos 

resultados para melhor ajuste das interferências dos diferentes fatores na produção: 

clima, forrageiras, carga animal, velocidade de crescimento, altura de colheita, 

adubações. Dessa forma, podem ser acompanhadas e registradas as ocorrências no 

período do projeto e suas alterações necessárias para o melhor ajuste, buscando a 

otimização dos recursos disponíveis que devem ser registrados, no mínimo mês a 

mês, bases para os próximos planejamentos. 

Os Relatório de Visita Técnica – PISA (RVT-PISA) possibilitam documentar as 

ocorrências e ações como forma de acompanhar o desenvolvimento da propriedade, 

na produção e produtividades do período que possibilitem identificar e entender os 

possíveis fatores interferentes, tais como manejo, clima, carga animal, estratégias de 

produção para melhor ajustar os planejamentos e intervenções futuras. 

 

 

4 LIMITES E POTENCIALIDADES DE EXPANSÃO DO PISA 

O PISA proporciona essa superação de forma rápida, com segurança, uma 

promessa que muitas vezes pode parecer mágica ou ilusória; mas não o é; pois 

possibilita ao produtor o reconhecimento de resultados positivos, perceptíveis e 

mensuráveis dentro de seu contexto, de forma a gerar confiabilidade nas orientações 

do consultor.  



 

Precisa-se fazer um parêntese para melhor avaliar esta situação, bem como 

suas potencialidades e seus limites de expansão, pois o uso da metodologia 

apresentada envolve conhecimento técnico, entendimento do funcionamento de 

sistemas integrados e postura profissional na forma de relacionamento com o 

produtor. O primeiro e segundo ponto já abordados anteriormente, trata-se da relação 

universidade/campo, na medida em que utiliza ou necessita de acesso aos 

conhecimentos diretos da acadêmica, repassados ao produtor; o terceiro envolve 

questões mais complexas de relações humanas, que são observadas em diferentes 

pontos da atuação do consultor, sendo impossível as mesmas não serem observadas 

ou manifestadas nos contatos pessoais. Não se trata de uma questão de 

representação teatral de imagens/personagens, mas de relações mais profundas e 

laços de comprometimento e confiança, como forma de construção de um capital 

social que poderá proporcionar outros ganhos no espaço social. Dada a sua 

complexidade, esse ponto não será tratado neste momento, pois demanda uma longa 

e profunda discussão de posturas e nível de relações interpessoais. 

Os técnicos, para atuação no PISA, como já citado, precisam conhecer em 

profundidade a filosofia dos sistemas integrados para que possam aplicar 

corretamente as bases conceituais e as ferramentas de forma clusterizada, com visão 

sistêmica e holística dos processos, respeitando os produtores e suas famílias. Isso 

exige treinamento profundo e introjeção do PISA, que possibilitem as conversões de 

conhecimentos explícitos e tácitos (vice-versa) nas realidades aplicadas. Para isso, é 

necessário experiência, vivência e muito conhecimento técnico e interpessoal, não 

podendo ser adquiridos em treinamentos de curta duração ou apenas teóricos, para 

que a práxis e filosofia do PISA sejam plenamente aplicadas, funcionando como 

sistema, possibilitando a manifestação das propriedades sinérgicas e emergentes. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O PISA possibilita uma troca rápida de experienciação  entre os diferentes 

atores produtores/consultores/pesquisadores, pois os conhecimentos explícitos 

desenvolvidos pela academia são postos à disposição dos produtores, que por sua 

vez, na aplicação destes, checam os resultados obtidos, (re)ratificando os mesmos, 

com ajustes que facilitam sua utilização dentro dos sistemas específicos (suas 



 

propriedades, pois estas variam quanto à qualidade do solo, localização geográfica 

(clima, relevo), recursos financeiros, estruturais e humanos, como também nos 

capitais de conhecimento disponíveis. Neste processo a academia tem oportunidade 

de observar as demandas, ajustes e dúvidas do conhecimento explícito que foram 

geradas pela aplicação deste como conhecimento tácito; esse processo de construção 

e avaliação de conhecimento, com todas as interações que os mesmos possibilitam, 

fazem com que haja expansão e evolução dos participantes e envolvidos (academia, 

consultores, produtores), gerando o retorno buscado pela ciência que é o 

desenvolvimento social.  

Esta forma de construção possibilita o empoderamento e a transformação 

destes conhecimentos em valores econômicos e são expressos como quebra de 

paradigmas e fortalecimento da ciência, estruturada pelas novas possibilidades com 

recursos endógenos, dos quais o principal deles é o conhecimento e o entendimento 

do produtor frente aos seus sistemas de produção dinâmicos. Essa conexão e suas 

expansões geram novas demandas que poderão ser manifestadas ou não pelos 

produtores, mas que estes manifestaram em seus círculos com a mudança de postura 

e ação. Esta interação em rede, empodera o trabalho clusterizado dos diferentes 

atores, possibilitando o atendimento efetivo e em tempo real de forma customizado 

aos produtores. 

Estes processos de experienciação fazem os produtores transformarem as 

informações vindas da academia, transmitidas pelos consultores em conhecimento 

que são incorporados nas comunidades e com possibilidade de futuras expansões e 

alterações dos padrões de produção, não apenas pela aquisição de equipamentos, 

mas da grande tecnologia proporcionada pela capacitação humana, com aporte ao 

capital social. 

Esta ação coordenada pela metodologia se apresenta como investimento 

gerador de valor econômico, social e ambiental, pois o produtor obtém maiores 

retornos econômicos, transforma sua condição e qualidade de vida, observando que 

sua produção está diretamente vinculada à interação de fatores naturais, valorizando 

o meio ambiente. Dentro deste contexto, além da sustentabilidade do processo, a 

sociedade obtém retornos em vários outros setores que, se forem calculados, chegar-

se-á à conclusão de que o investimento possui retorno à sociedade, que viabilizam 

estes investimentos pela transformação que proporcionam. 



 

Observando as características da metodologia PISA apresentadas, considera-

se que um dos pontos que a diferencia de outras metodologias é a questão de atuar 

em rede clusterizada entre os parceiros e possibilitar o atendimento customizado dos 

produtores com os conceitos e ferramentas, apoiando o produtor na análise para 

tomada de decisão, utilizando recursos endógenos e do ecossistema, como forma de 

possibilitar o desenvolvimento sustentável com seus ganhos sinérgicos do SIPA. 

O objetivo de construir uma proposta metodológica de ATER para o PISA, 

acredito ter sido cumprido, mas este passo apenas coloca luz para o aprofundamento 

desta, como proposta inicial aberta a sugestões e complementações, para a 

construção de novos conhecimentos e aprimoramento da aplicabilidade, como o 

próprio PISA nos coloca, uma rede clusterizada, com aplicações customizadas, tarefa 

que exige investimento em mais pesquisas e discussões sobre o tema. Outras 

questões vêm a tona, tais como qual o perfil técnico para atuação na metodologia 

PISA e como formar novos profissionais com as características necessárias, 

realçando que o PISA trabalha baseado em filosofia, conceitos básicos e ferramentas. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

ABRAMOVAY, R. et al. Agricultura familiar e sucessão profissional: novos 
desafios. 2007. Disponível em: http://www.gp.usp.br/files/denru_sucessao.pdf . 
Acesso em: 18 fev. 2016 

ALMEIDA, J.O. ENFOQUE SISTÊMICO E A INTERPRETAÇÃO DOS PROCESSOS 
SOCIAIS RURAIS: usos “redutores” de um pretenso paradigma “holístico”. Redes, 
vol. 8, n.1, jan.-abr. 2003. Disponível em: 
http://www.researchgate.net/publication/237416308 . Acesso em: 15 jan. 2017 

ANGHINONI, I.; CARVALHO, P.C.F.; COSTA, S.E.V.G.A. Abordagem sistêmica do 
solo em sistemas Integrados de produção agrícola e pecuária no subtrópico brasileiro. 
Tópicos Ci. Solo, 8:325-380, 2013. Disponível em:  <https://goo.gl/UMLZ8u>   Acesso 
em : 25 jan.2016. 

AXELSSON, R. et al. Social and Cultural Sustainability: Criteria, Indicators, Verifier 
Variables for Measurement and Maps for Visualization to Support Planning. AMBIO 
2013, 42:215–228. DOI 10.1007/s13280-012-0376-0. 2013 

BOGAN, C. Benchmarking: aplicações práticas e melhoria contínua - Makron Books 
Natal, 2004 



 

BRUMER, A. A Problemática dos Jovens Rurais na Pós-modernidade. In: Congreso 
Latino- Americano de Sociología Rural, VII, 20-24 de novembro de 2006 Quito, 
Ecuador. Anais... Disponível em: http://www.alasru.org/cdalasru2006/02%20GT%20 
Anita%20Brumer.pdf . Acesso em: 05 fev. 2016.  

CAPRA, F. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 
13.ed. Tradução Newton Roberval Eichemberg .CULTRIX:São Paulo. 2012. 256p. 

CARVALHO, P.C.F et al. Definições e terminologias para Sistema Integrado de 
Produção Agropecuária. Definitions and terminologies for Integrated Crop-Livestock 
System. Revista Ciência Agronômica, v. 45, n. 5 (Especial), p. 1040-1046, 2014. 

CARVALHO, P.C.F. Can grazing behaviour support innovations in grassland 
management? 2013 Proceedings of the 22nd International Grassland Congress. 
2013. 

CARVALHO, P.C.F; et al. Como a estrutura do pasto influencia o animal em pastejo? 
Exemplificando as interações planta-animal sob as bases e fundamentos do Pastoreio 
“Rotatínuo”. No prelo. In: SIMPÓSIO SOBRE MANEJO ESTRATÉGICO DA 
PASTAGEM, VIII SIMFOR,2016. Anais ...– Viçosa, 2016. Disponível em: 
<https://goo.gl/sCXAjI> . Acesso em: 25 jan.2017.  

CARVALHO. P.C.F. et al.  I. Experiências de integração lavoura-pecuária no rio 
grande do sul. Synergismus scyentifica - UTFPR, Pato Branco, 06(2).2011.  III 
Encontro de Integração Lavoura-Pecuária no Sul do Brasil. 

COURNUT, S. et al. L'organisation du travail en exploitations familiales d'élevage.  
Cahiers Agricultures, v.19, nº5, septembre-octobre 2010 – p.338-347. 2010. -  doi: 
10.1684/agr.2010.0420 . Disponível em: < http://revues. cirad.fr/index.php/cahiers-
agricultures/article/view/30877> Acesso em: 25 jan.2016.  

CSIKSZENTMIHALYI, M. A Descoberta do Fluxo: a psicologia do envolvimento da 
vida cotidiana. Tradução de Pedro Ribeiro. 1.ed. Rocco: São Paulo, 1999. 166p.  

DARNHOFER, I.; FAIRWEATHER, J.; MOLLER, H. Assessing a farm’s sustainability: 
insights from resilience thinking. SUSTAINABILITY 8(3) 2010. PAGES 186–198, 
doi:10.3763/ijas.2010.0480 # 2010 Earthscan. ISSN: 1473-5903 (print), 1747-762X 
(online). www.earthscan.co.uk/journals/ijas. 

DELORS, J. (Org.). Educação um tesouro a descobrir: Relatório para a UNESCO 
da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI – Destaques. Brasilia: 
UNESCO, 2010. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/ 
109590por.pdf . Acesso em: 10 março 2016. 

EL-HANI, C.N.; QUEIROZ, J. Modos de irredutibilidade das propriedades emergentes. 
scientiæ zudia, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 9-41, 2005. 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Stability 
of Food Security in a Green Economy Environment. FAO Greening the Economy 
Working Paper Number 3. 2012. Disponível em: < 
http://www.fao.org/docrep/015/i2745e/i2745e00.pdf>  Acesso  em: 20 set 2016. 



 

FRANZLUEBBERS, A. et al. Toward agricultural sustainability through integrated crop-
livestock systems: Environmental outcomes. Agriculture, Ecosystems and 
Environment 190 (2014) 1–4. 2014 

GIL, A.C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6.ed.São Paulo:Atlas, 2008, 
220p.  

GRUPO DE PESQUISA EM SISTEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO 
AGROPEUÁRIA (GPSIPA). Integração soja-bovinos de corte no sul do Brasil: Boletim 
Técnico – 2.ed. Porto Alegre: 2015. ISBN: 978-85-67302-11-9. 102 p. Disponível em: 
<https://goo.gl/tbOm1m>. Acesso em: 20 jan.2016. 

HERRERO, M. et al. Livestock, livelihoods and the environment: understanding the 
trade-offs. Current Opinion in Environmental Sustainability; Volume 1, Issue 2, 
December 2009, Pages 111–120. 2009 

HERRERO, M. et al. Smart investments in sustainable food production: revisiting 
mixed crop-livestock systems. Science (New York, N.Y.), 327(5967), pp.822–5. 2010 

HOLDREN, J.P. Science and Technology for sustainalbe well-being. Science, vol.319, 
25/jan/2009. Disponível em: <http://www.sciencemag. org/pdf>. Acesso em:15 jul. 2016. 

HOSTIOU, N.; DEDIEU, B. A method for assessing work productivity and flexibility in 
livestock farms. Animal (2012), 6:5, pp 852–862. doi:10.1017/S1751731111002084. 
2012  

HOSTIOU, N.; DEDIEU, B. Diversity of forage system work and adoption of 
intensive techniques in dairy cattle farms of Amazonia. Agronomy for Sustainable 
Development; December 2009, Volume 29, Issue 4, pp 535-544. 2009 

HOSTIOU, N. et al. Work organization on smallholder dairy farms: a process unique to 
each farm. Tropical Animal Health and Production October, 2015, v.47, Issue 7, 
p. 1271–1278. 2015.  DOI 10.1007/s11250-015-0859-7. Disponível em: 
<https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11250-015-0859-7>. Acesso em: 25 
jan.2016. 

KNOWLES, M.S.; HOLTON III, E.F.; SWANSON, R.A. The adult learner: the definitive 
classic in adult education and human resource development. Burlington: Elsevier, 
2005. ISBN – 0-7506-7837-2 

LIPNACK , J.; STAMPS, J.  Rede de Informação.  São Paulo: Makron Books, 1994. 
422p. 

MACHADO, J.D.; HEGEDÜS, P.; SILVEIRA, L.B. Estilos de relacionamento entre 
extensionistas e produtores: desde uma concepção bancária até o “empowerment”. 
Ciência Rural, Santa Maria, v.36, n.2, p.641-647, mar-abr, 2006.  

MADELRIEUX, S.; DEDIEU, B. Qualification and assessment of work organisation in 
livestock farms. Animal (2008), 2:3, pp 435–446. 2008. 

MADELRIEUX, S.; DEDIEU, B. Qualification and assessment of work organisation in 
livestock farms. Animal. v.2,Issue 3. March 2008, p.435-446. 2008.   DOI: 



 

https://doi.org/10.1017/S175173110700122X.Disponível em: <https://goo.gl/zNNJL8 
>.  Acesso em: 20 jan.2015. 

MORAES, A. et al. Integrated crop–livestock systems in the Brazilian subtropics. 
European Journal of Agronomy, 57, pp.4–9. 2014 

NELSON, K. et al. Social networks in complex human and natural systems: the case 
of rotational grazing, weak ties, and eastern US dairy landscapes. Agric Hum Values 
(2014) 31:245–259. DOI 10.1007/s10460-013-9462-6. 2014 

NUNES NETO, N.F.; EL-HANI, C.N. Gaia, teleologia e função. Episteme, Porto 
Alegre, v. 11, n. 23, p. 15-48, jan./jun. 2006. 

PICASSO, V.D. et al. Sustainability of meat production beyond carbon footprint: a 
synthesis of case studies from grazing systems in Uruguay. Meat Science 98 (2014) 
346–354 . 2014 

RUAS, E.D. et al. Metodologia participativa de extensão rural para o 
desenvolvimento sustentável – MEXPAR. Bela Horizonte, março 2006. 134p. 

VON HIPPEL, Eric. Open user innovation, cap. 9. In: HALL, Bronwyn H.; 
ROSENBERG, Nathan (Org.). Handbook of the economics of innovation. Amsterdam: 
Elsevier, 2010. v.1. 

 

Agradecimento(s) e Apresentação 

Ao IFC e UFPR pela parceria no DINTER e o apoio da CAPES e do SEBRAE-

RS a esse projeto. 

 

 



 

 

 

2 CAPÍTULO 2 – ELEMENTOS ESSENCIAIS DE APRENDIZAGEM PARA ATER 
NA METODOLOGIA PISA 

 

 



 

Elementos essenciais de aprendizagem para ATER na Metodologia PISA. 
 

Essential Learning Elements for ATER in the PISA Methodology. 
 

Marcos Augusto Paladini dos Santos1; Paulo César de Fáccio Carvalho2;  
Anibal de Moraes3; Davi Teixeira dos Santos4 

 
1. Doutorando Programa de Pós-graduação Agronomia e Produção Vegetal da UFPR – DINTER 
UFPR/IFC.  Instituto Federal Catarinense- IFC- Campus Videira, Rod. SC – 135 – km 125, Videira-SC, 
Brasil, 89.560-000, marcospaladini@yahoo.com.br. 
2. Faculdade de Agronomia, Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Rua Bento Gonçalves, 7712, Agronomia, Porto Alegre-RS, Brasil, 91501-
970, paulocfc@ufrgs.br. 
3. Faculdade de Agronomia, Departamento de Produção Vegetal, Universidade Federal do Paraná, Rua 
dos Funcionários, 1540, Agrárias, Curitiba-PR, 80.035-050, anibal.moraes@ufpr.br. 
4. SIA – Serviço de Inteligência no Agronegócio, Rua Demétrio Ribeiro, 1160, apto 111, Porto Alegre -
RS, davi.teixeira@siabrasil.com.br  . 

 

RESUMO 

O estudo se propõe a discutir os elementos essenciais de aprendizagem que 
envolvem a ATER na metodologia PISA. Trata-se de um estudo exploratório, que 
apresenta os elementos envolvidos no processo de implantação e funcionamento da 
metodologia e que devem ser observados, para que o SIPA seja instalado e funcione 
como sistema e, dessa forma, observar os efeitos que o sistema se propõe. Este 
processo envolve vários elos da rede clusterizada que impulsiona, fortalece e agiliza 
o fluxo de informações, para que possa ser aplicada a campo de forma rápida e com 
a plenitude do sistema customizado no uso de suas ferramentas, possibilitando a 
construção de conhecimento e suas conversões de explicito para tácito e vice-versa 
(o que possibilita o diálogo entre os atores, nos diferentes níveis), entre os vários 
atores Universidade/Consultor/Produtor que estão envolvidos no processo. Entende-
se que com as competências que envolvem conhecimentos, habilidade e atitudes que 
possibilitem o aprendizado andragógico e valorização de saberes, ocorre a condução 
ao empoderamento, ampliação da resiliência e valorização do trabalho de produção 
agropecuária. Dessa forma, esse artigo levantou um rol de elementos que compõe as 
competências compreendidas como essenciais para a aprendizagem do conjunto de 
atores envolvidos na implantação da ATER na metodologia PISA, particularmente 
aquelas que se referem aos consultores. 
 

Palavras-chaves: Aprendizagem. Conhecimento. Competências. Empoderamento. 

PISA. 

 

  



 

ABSTRACT 

The study proposes to discuss the essential learning elements that involve ATER in 
the PISA methodology. It is an exploratory study, which presents the elements involved 
in the process, of implementation and operation of the methodology and that must be 
observed, in order for the PISA to be installed and to work like a system, and thus, to 
observe the effects that the system proposes. This process involves various links in 
the clusterized network, which provides, strengthens and streamlines the flow of 
information so that it can be applied in the field quickly and with the fullness of the 
customized system in the use of its tools, enabling the construction of knowledge and 
its conversions from explicit to tacit and vice-versa. This dynamic take possible the 
dialogue among several actors, indiferente level its involve actors like 
University/Consultant/Producer. It is understood that with competences, which involve 
knowledge, skills and attitudes that make possible the andragogic learn and 
valorization of to known, it occours the empowerment, expansion of resilience and 
valorization of agricultural production work. Thus, this article has raised some elements 
that compose the competences listed as essential for the learning of the set of actors 
involved in the implementation of ATER in the PISA methodology, particularly those 
referring to consultants. 

Key-words: Learning. Knowledge. Competence. Empowerment. PISA 

  



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os trabalhos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) passaram por 

várias fases no Brasil: ‘humanismo assistencialista’ – aspectos educativos – para 

poder aproximar o campo das questões urbanas; ‘difusionismo produtivista’ -  

aspectos modernizadores – para ampliar o consumo de insumos e equipamentos, 

visando a modernização do produtor rural; ‘tecnicista’ – visando intervenção apenas 

com aspectos técnicos da produção, sem observar as questões culturais, sociais ou 

ambientais; ‘humanismo crítico’ – aspectos de problematização – com todos os 

avanços participativos, focava a inclusão do produtor ao mercado, cadeia do 

agronegócio, incentivando a melhor tecnologia disponível (MENDES, 2015). 

A proposta do PISA é o funcionamento da produção agropecuária como 

sistema, respeitando, valorizando e utilizando-se dos serviços ecossistêmicos para 

atingir a produção ótima, com equilíbrio e resiliência produtiva (CARVALHO, 2013; 

CARVALHO et al., 2016; CARVALHO et al., 2014; CARVALHO et al., 2011). 

O PISA apresenta-se como um grande desafio para a ATER, pois exige uma 

visão diferenciada que avalia quais são os objetivos que o produtor deseja obter, os 

recursos endógenos disponíveis, e que, no que se refere à implementação, exige a 

presença de profissionais com habilidades, conhecimentos e competências 

essenciais que lhes permita avaliar, perceber e aproveitar os conhecimentos 

acumulados pelo produtor como melhor forma de interação, geração de 

conhecimentos e estímulo aos aprendizados sociais, econômicos e ambientais, numa 

visão holística e sistêmica (KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2005; CAPRA, 

2012; CARVALHO, 2013; CARVALHO et al., 2016; CARVALHO et al., 2014; 

CARVALHO et al., 2011). 

Diante disto, é possível apresentar alguns pontos da metodologia que 

oportunizam as transformações e o empoderamento. Esses pontos para acontecer, 

têm que, de alguma forma tirar os produtores de sua zona de conforto, tomando o 

cuidado, no entanto, de não os pressionar ou amedrontá-los, mas sim propor 



 

pequenos desafios que possibilitem a constante expansão de habilidades e vice-versa 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1999; DURAND, 1998).  

Estes processos ocorrem no campo da interação com as pessoas, que se dá 

durante os encontros das Unidade Difusão Tecnológica (UDTs), nas redes de 

relacionamento entre produtores/consultores, consultores/universidade, 

produtores/universidades, produtores/produtores, entre instituições por meio do 

Comitê Técnico Gestor (CTG)12, entre outras interações econômicas e sociais; que 

em sua forma clusterizada, agiliza a circulação das informações (LIPNACK; STAMPS, 

1994). 

Assim, a  identificação de objetivos, sonhos e projetos dos participantes, que 

provoca interação entre idealizações e realizações; a aplicação dos conceitos e 

ferramentas de forma customizada, avaliando e analisando as condições em suas 

nuances e interesses; os ajustes com baixo investimento e rápido retorno; a 

implantação e funcionamento do sistema, assim como o respeito aos recursos 

naturais e observação dos eco serviços13 que podem lhe beneficiar, se tornam 

questões importantes a serem observadas (CARVALHO, 2013; CARVALHO et al., 

2016; CARVALHO et al., 2014; CARVALHO et al., 2011). 

Neste processo de diferentes relações, redes e trocas, em que há uma extensa 

circulação de conhecimentos e suas diversas formas de conversões, como por 

exemplo, de conhecimentos explícitos para tácitos e vice-versa; possibilitando a 

comunicação e troca entre diversos atores, que são mobilizados pelo desafio da 

construção de novos conhecimentos, percebeu-se a necessidade de definir alguns 

elementos essenciais de aprendizagem e o desenvolvimento de competências para o 

estímulo desta aprendizagem, particularmente por parte do consultor, para a aplicação 

de ATER na metodologia PISA (NONAKA; TAKEUCHI, 2008).  

_______________  
 
12 N.A.: O Programa PISA, possui uma estrutura composta por: Comitê Técnico Gestor (CTG), Unidade 

de Difusão Tecnológica (UDT) e várias Unidades Produtivos (UP); como forma de coordenação, 
demonstração e transferência de tecnologia. 

13 N.A.: Eco serviços são os serviços ecossistêmicos para atingir a produção ótima, com equilíbrio e 
resiliência produtiva (CARVALHO, 2013; CARVALHO et al., 2016; CARVALHO et al., 2014; 
CARVALHO et al., 2011). 

 



 

Diante disso, este artigo buscou definir estes elementos observando definições 

e conceitos de competências em suas vertentes do conhecimento, habilidades e 

atitudes pautadas nos saberes e aprendizados fundamentais do indivíduo (aprender 

a conhecer e aprender fazer), a partir dos elementos estruturais e bases conceituais 

do PISA (DELORS, 2010; KUSUNOKI, 2008). 

 

2 METODOLOGIA 

Este estudo se propôs a discutir os elementos essenciais para o processo de 

construção da aprendizagem através da Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER) em Produção Integrada de Sistemas Agropecuários (PISA); dessa forma, 

pretende-se entender a dinâmica de funcionamento desses elementos e sua 

importância para a implantação e funcionamento do mesmo. O universo de estudo foi 

baseado nos resultados observados no Programa de Produção Integrada de Sistemas 

Agropecuários (PISA), implantados pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas do Rio Grande do Sul (SEBRAE-RS) na região de Missões no Rio Grande 

do Sul. 

Para tal, concentrou-se nas observações de campo com os produtores 

participantes dos grupos e consultores; seus movimentos e ciclos, bem como, nas 

ferramentas incorporadas, seus resultados e ganhos obtidos através das mesmas. Os 

modelos teóricos apresentados pretendem explicitar/elucidar os processos que 

ocorrem nos diversos momentos de implantação, funcionamento e implementação do 

sistema e que serão considerados como referencial para seu entendimento. 

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, com delineamento ex-post-facto 

(GIL, 2008) para construção de modelos conceituais, que possam ser norteadores das 

ações para replicação de implantação e funcionamento do PISA, utilizou-se de teorias 

e modelos encontrados na literatura para a construção da base conceitual do estudo 

(CAPRA, 2012; CSIKSZENTMIHALYI, 1999; DELORS, 2010; DURAND, 1998;  

KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2005; KUSUNOKI, 2008; NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008) e dos resultados observados nos Programa de Produção Integrada 

de Sistemas Agropecuários (PISA). Essa exploração e análise permitiu que se 



 

traçassem modelos conceituais do sistema decisório e redução de risco (Figura 1); 

estrutura do PISA; Base conceitual, transferência de tecnologia e transformação social 

(Figura 2); Desafios do Desenvolvimento Sutentável – Integração para apropriação e 

construção de novas tecnologias (Figura 3); da apropriação e evolução do 

conhecimento do produtor (Figura 4); Esboço Preliminar da Evolução da Produção 

PISA – Leite (Figura 5) e o quadro com as Competências Fundamentais para o 

consultor no trabalho com a metodologia PISA (Quadro 1).  

 

3 ETAPAS ESTRUTURAIS DO PISA 

O programa PISA é estruturado respeitando-se a otimização das ações e 

recursos disponíveis, agregando e valorizando os conhecimentos já adquiridos pelos 

produtores e auxiliando na construção de novos conhecimentos pelas técnicas 

andragógicas14, com o desenvolvimento de habilidades e competências existentes e 

daquelas que se desenvolvem ou que deveriam se desenvolver entre os atores 

participantes, para o melhor desempenho do sistema. 

Estas competências, que para efeito deste estudo entendeu-se fazer parte dos 

elementos essenciais para a ATER na metodologia PISA, estão relacionadas às 

competências essenciais para a atuação dos consultores prioritariamente em três 

dimensões. São elas: conhecimentos (saberes do indivíduo, saber porque fazer), 

habilidades (saber fazer) e atitudes (querer fazer), agregados ao desenvolvimento 

técnico, comportamental, gerencial/organizacional. Esses são os saberes 

considerados necessários para o desenvolvimento competente do consultor que se 

propõe à transferência de conhecimento/tecnologia, e que certamente deverão ser 

aplicados em um determinado espaço temporal, a ser definido pelos objetivos do PISA 

(DURAND, 1998; KUSUNOKI, 2008). 

 

_______________  
 
14 N.A.: Knowles, Holton III e Swanson (2005), definem que andragogia se caracteriza como a arte ou 

ciência de orientar adultos a aprender, respeitando os conhecimentos já construídos e conectando 
novas informações e conceitos, condições que pautam as técnicas andragógicas. 



 

3.1 MAPA CONCEITUAL DO PROCESSO DECISÓRIO DO PISA 

Para melhor compreensão da dinâmica e das diversas relações ocorrentes e 

intercorrentes15 deste processo, a Figura 2 traz o mapa conceitual do sistema 

decisório do PISA, demonstrando as inter-relações da situação do empreendimento, 

com a consultoria, ampliando as opções de caminhos a serem percorridos e a 

comunidade com suas crenças e valores que resistem às novas transformações 

propostas. 

Seguindo o mapa (Figura 2), observa-se que à medida que se trabalha com o 

PISA, há a necessidade de reconhecimento das habilidades e conhecimentos dos 

produtores, para que possam entender as sinergias que surgem e que lhes permitam 

tomar decisões que ampliem este sistema e apoiem a construção do conhecimento, 

para que os mesmos possam se expressar.  

Figura 2 - Mapa conceitual de sistema decisório e redução de risco. 

 

Fonte: Desenvolvida pelo pesquisador. 

Como o PISA se trata de metodologia, que há bem pouco tempo é aplicada nas 

práticas agropecuárias, há carência de consultores para transmitirem esses 

_______________  
 
15 N.A.: Relações Ocorrentes e Intercorrentes – As relações ocorrentes são aquelas que surgem por 

ação antrópicas, e as intercorrentes são as que muitas vezes surgem por consequencia das 
primeiras. 



 

conhecimentos, como também produtores que tenham esta experiência ou este 

processo e conhecimentos introjetados. 

As inter-relações produtor/consultor/comunidade serviram como base para a 

descrição do modelo e a observação de seus possíveis resultados. Na medida em que 

são introduzidas novas visões pelo consultor, ocorrendo o embate com as visões e 

crenças de produção da comunidade, é transferido para as mãos do produtor o poder 

decisório de ação e riscos, de seguir o novo ou manter o já conhecido. 

Todas as ações do produtor, mesmo que inconscientes, são deliberadas, ou 

seja, passam por um poder decisório, mesmo que viciado, e levam a ações e riscos, 

mesmo que não medidos, mas as consequências desse ato serão sentidas 

futuramente pelo ator. 

As experiências e os vários processos anteriores pelos quais passaram os 

produtores, em diferentes momentos de suas vidas, políticas públicas, demandas de 

mercado e divulgação de tecnologias colaboraram para a construção de processos de 

resistência e estranhamento, pois na maior parte destas, quer por ilusões pessoais, 

quer por ideias introjetadas por marketing ou hábitos, o levaram a não atingir seus 

objetivos dentro de suas expectativas.  

Os riscos naturais do empreendimento agropecuário, por sua dependência com 

o clima, questões tecnológicas, mercado entre outras, geram instabilidades que 

aumentam a resistência dos produtores às transformações ou assimilações de 

mudanças que possam colocar em risco sua produção, recursos, patrimônio ou a 

segurança de sua família (HOSTIOU et al., 2015). 

Neste sentido, há a necessidade de que o produtor se aproprie das tecnologias 

e construa seu próprio conhecimento e, dessa forma, consiga avaliar e verificar os 

riscos a que irá se submeter, ficando apto a tomar decisões corretas frente às 

demandas que se apresentam, sem inseguranças ou idealizações, mas com a certeza 

de que os ajustes dos processos produtivos levam, cada qual, a ganhos que em 

conjunto formam um sistema mais estável de produção e da interação destes e 

funcionamento correto do mesmo, destas interações, surgem as propriedades 

emergentes que refletem na questão econômica, social e ambiental (HOLDREN, 



 

2009; MACHADO; HEGEDUS; SILVEIRA, 2006; KNOWLES; HOLTON III; 

SWANSON, 2005; DELORS, 2010). 

Caso o produtor prefira seguir o fluxo normal, em que as transformações 

possíveis são lentas, seguindo as experiências bem sucedidas de sua comunidade 

ou transformações em seu empreendimento, muitas vezes repetindo modelos de 

outros lugares, seguindo a construção do conhecimento pela experimentação e erro 

que, muitas vezes, devido às amplas bases de conhecimento exigidas para uma 

análise correta e sistêmica, raramente incorporam todas as informações das 

experimentações realizadas, não possibilitando a repetibilidade das mesmas. Dessa 

forma, as novas informações disponibilizadas serão observadas pelo produtor com 

insegurança (KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2005; DELORS, 2010; 

HOSTIOU et al., 2015; COURNUT et al., 2010; MADELRIEUX; DEDIEU, 2008). 

Quando ocorre o processo inverso, as experimentações ficam claras, os fatores 

interferentes são identificados, convertendo conhecimento tácito em explicito para o 

produtor, ainda, há a ampliação de suas competências e habilidades, construindo 

novos conhecimentos, ampliando as perspectivas de ampliação de desafios e 

habilidades, seguindo o flow16, além de possibilitar maior ação sinérgica do 

ecossistema, vivenciando com maior tranquilidade as decisões das situações futuras, 

fortalecendo sua resiliência e transformação, dessa forma colocando em 

funcionamento o PISA em seu empreendimento, como também construindo 

segurança frente as decisões e empoderamento (MACHADO; HEGEDUS; SILVEIRA, 

2006; DELORS, 2010; CSIKSZENTMIHALYI, 1999). 

Neste processo de aprendizagem, há necessidade de respeitar e cumprir-se 

algumas premissas básicas, buscando ajustar o processo e garantir o seu êxito, tais 

como: utilizar metodologias dialógicas, desafiar habilidades já existentes apoiado em 

técnicas andragógicas; abertura para novas informações; confiança nas fontes de 

informações, e práticas do ‘aprender a conhecer’ e ‘aprender a fazer’. Observa-se que 

estas últimas fazem parte dos princípios básicos da educação da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e compõe estas 

_______________  
 
16 N.A.: Flow – segundo Csikszentmihalyi (1999), trata-se de um movimento que mobiliza desafios e 

habilidades de forma coordenada, que impulsiona as pessoas a se desenvolverem e sentirem 
satisfação no processo desenvolvido. 



 

premissas por abordar questões que combinam aspectos da cultura geral dos 

indivíduos, ao oferecer a estes oportunidades por meio do acesso à educação, 

informação e conhecimentos nas suas mais variadas formas (aprender a conhecer) e 

por possibilitar aos indivíduos diversos tipos de  experiências, que vão desde a 

qualificação profissional até o desenvolvimento de competências para vivenciar 

experiências no trabalho, na família, em grupos e na sociedade, questões estas que 

oportunizam a autonomia e o empoderamento dos produtores (MACHADO; 

HEGEDUS; SILVEIRA, 2006; DELORS, 2010; KUSUNOKI, 2008; 

CSIKSZENTMIHALYI, 1999). 

Dessa forma, o processo decisório tomará um novo caminho quando o 

processo de aprendizagem se estruturar corretamente, pois nestes ciclos de 

experienciações, com respostas positivas ou negativas, mas com o entendimento dos 

fatores interferentes neste processo, eles começam a entender o funcionamento do 

PISA. 

 

3.2 VISÃO ESTRUTURAL DO PISA 

Para facilitar o entendimento, conforme mostra a Figura 3, dividiu-se a estrutura 

PISA17 em três blocos: bases conceituais (BC), que são conhecimentos científicos 

e/ou tecnologias; transferência de tecnologia (TT), que tratam de processos e/ou 

insumos e suas influências e transformações sociais (TS), que são mudanças que 

ocorrem à medida que o sistema vai sendo posto em funcionamento no curto e/ou 

longo prazo. Cada uma dessas etapas contempla subdivisões e inter-relações do 

sistema, que têm como proposta apresentar os momentos em que ocorrem as 

transferências de tecnologia/conhecimentos que levam às transformações sociais e 

que geram produtos que darão subsídios para construção e delimitação de novos 

passos. 

_______________  
 
17 N.A.: A estruturação e divisões apresentadas, foram definidas por Santos, D e Santos, M (2015), 

como forma de facilitar o entendimento do funcionamento do sistema e suas conexões. 



 

As BCs tratam das questões de espaços temporais do uso do solo (ETUS), 

diversificação e integração de atividades produtivas (DIAP) e otimização de nutrientes 

e eficiência de transformações da energia (ONETE). 

A ETUS visa organizar o melhor aproveitamento dos recursos naturais (solo) 

em suas limitações de espaço (dimensão), para que possam ser realizados vários 

ciclos de cultivos em um mesmo espaço e que estes atendam as demandas de 

fornecimento de produtos (forragem, silagem ou grãos), minimizando as questões 

energéticas (produção, trabalho, insumos), estruturais (investimento em estruturas e 

máquinas) e financeiras. 

Na DIAP busca-se a conjunção e entrelaçamento de atividades que possam 

atuar de forma a apoiar outras produções, visando minimizar a utilização de recursos 

exógenos, inter-relacionando cadeias produtivas que se retroalimentem, 

possibilitando a ‘verticalização’ da atividade dentro da propriedade, desta forma 

minimizando os riscos envolvidos, pois assim, há a possibilidade de adequação e 

rearranjo da cadeia sempre que o mercado se modificar. 

O processo de ONETE, objetiva a otimização e eficiência na utilização dos 

nutrientes e da energia, para funcionamento como sistema, que minimize perdas e 

amplie a ciclagem destes, dessa forma, perdas que normalmente têm que ser 

consideradas quando se pensa em ações pontuais, aumentando o risco da atividade, 

são minimizadas ou reduzidas próximas de zero, ampliando a segurança e 

possibilitando novas formas de organização dos trabalhos na propriedade; 

impulsionando o funcionamento do ecossistema e utilizando seus serviços; 

estruturando, com isto, o funcionamento da produção como um sistema; em que se 

terá ganhos com propriedades sinérgicas e possibilitando o surgimento de 

propriedades emergentes (CAPRA, 2012; EL-HANI; QUEIROZ, 2005; NUNES NETO; 

EL-HANI, 2006). 

Como um sistema, todos os processos realizados ETUS, DIAP e ONETE em 

conjunto, retornam seus efeitos no ponto estruturador da produção - o solo -que 

possibilita com sua melhoria a redução dos riscos e efeitos climáticos, como também 

aumento da produção de massa verde e carne ou leite (ANGHINONI; CARVALHO; 

COSTA, 2013). 



 

Nas TTs os processos de avaliação e adequação das ferramentas, começam a 

partir dos recursos endógenos disponíveis que têm como principal elemento o solo. 

Dessa forma, haverá a inter-relação entre as Condições Edafo-Climáticas (CEC); as 

Intervenções Técnicas (IT) e as Ações Antrópicas (AA). Neste processo com os 

insumos e recursos endógenos disponíveis e suas interações como sistema, haverá 

a estruturação, que como saída, se reflete como impacto à melhoria da estrutura da 

Família Rural. 

As CECs incorporam todos os recursos naturais disponíveis, tais como: clima 

(radiação solar, temperatura, precipitação, disponibilidade hídrica), solo (textura, 

matéria orgânica, micro vida), cobertura vegetal e topografia. Estas são responsáveis 

pelas condições de desenvolvimento e produção das forragens e grãos. 

As ITs envolvem as relações com as orientações técnicas, capacitação 

continuada dos técnicos, estrutura em rede clusterizada, customização de soluções e 

construção conjunta de soluções. Esse elemento irá facilitar a relação entre o CEC e 

AA, como elo de aprendizagem. 

As AAs são vistas como os traços culturais, perfil do produtor, estrutura familiar 

e/ou empresarial, mão de obra disponível, acesso ao conhecimento e nível de 

instrução e Índice de Desenvolvimento Humano18 (IDH) da região. 

As ITs devem possuir conhecimentos, habilidades e competências para 

possibilitar a triangulação entre as condições disponíveis, tradições e conhecimento 

da região, com o acesso as inovações produzidas ou levando as questões não 

esclarecidas ou estudadas para serem solucionadas. 

A estrutura descrita, é operacionalizada seguindo a metodologia PISA, e 

proporciona transformações na família rural, gerando impactos nos diversos campos: 

social (IS), econômico (IE) e ambiental (IA). 

_______________  
 
18 N.A.: O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é o indicador utilizado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para medir o grau de desenvolvimento humano de um país 
utilizando três requisitos que caracterizam as necessidades básicas de uma sociedade, quais sejam: 
i) longevidade – vida longa e saudável; ii) educação – acesso ao conhecimento e; iii) renda - padrão 
de vida (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2013). 



 

Figura 3 – Estrutura do PISA: base conceitual, transferência de tecnologia e 
transformação social. 

 

Fonte: Desenvolvido pelos pesquisadores – Santos, D. e Santos, M. (2015) 

 



 

Os ISs são observados pelas alterações das condições da família, em 

pequenos detalhes, quer comprando eletrodomésticos ou móveis, até reformas ou 

construção de novas habitações, que motivam os filhos a continuarem o 

empreendimento familiar, ampliando a autoestima, esperança, confiança, 

empoderando o produtor e sua família. 

 

Nos IEs pode-se acompanhar o aumento da produção e produtividade com 

lucratividade e estabilidade, pois os investimentos são de pequena monta e/ou com 

retorno rápido, mantendo a flexibilidade da atividade produtiva, a lógica e a estratégia, 

pois o pleno funcionamento do sistema exige ajustes contínuos pela alterações dos 

agentes interferentes, dessa forma, valorizando a atividade, pois o produtor não 

percebe seu trabalho apenas como braçal, mas sente-se satisfeito pela capacidade 

intelectual exigida para otimização dos recursos e organização do trabalho. 

Os IAs vêm como consequência, pela percepção do funcionamento do sistema 

que provocam IE e o IS, estimulando a avaliação e análise constante do sistema, o 

entendimento de seu funcionamento e os ecosserviços que ele proporciona, 

transformando o ambiente em aliado; dessa forma os IAs são a ampliação da 

conscientização, conservação dos recursos naturais e longevidade dos recursos não 

renováveis, preservação e produção de alimento seguro, como a formação de nova 

educação. 

 

Entende-se que essa tríade IS, IE e IA dará suporte ao desenvolvimento 

sustentável no espaço e tempo. Esta construção não tem apenas esse produto como 

objeto, como entidade estática, mas pelos diversos sistemas envolvidos, compõem 

um processo dinâmico, que leva passo a passo esta construção, ou seja, com o uso 

dos conceitos, ocorre a construção da fertilidade do solo, que interfere e é interferido 

por ações antrópicas e técnicas, influenciando na família e em seus diferentes 

aspectos com impactos social, econômico e ambiental, possibilitando a construção do 

desenvolvimento sustentável.  

Assim, lançando um olhar para estas interações de forma ampla e sistêmica é 

possível afirmar a necessidade de se definir e fortalecer os elementos essenciais que 

cada um dos atores deste processo, particularmente o consultor, deve ou deveria 



 

desenvolver para interagir com o processo de aprendizagem e construção do 

conhecimento na aplicação do PISA. 

 

 

4. INOVAÇÃO EM ATER – REDE - PRODUTOR/CONSULTOR-
TÉCNICO/UNIVERSIDADE 

Entende-se como parte do processo de desenvolvimento sustentável, no caso 

do PISA, a construção de tecnologias ajustadas às necessidades dos produtores, 

desde que estes as recebam adequadamente, se apropriem e se empoderem delas, 

podendo utilizá-las plenamente e, neste processo, consigam observar novas nuances 

e fatores que não eram conhecidos anteriormente. 

Neste contexto se insere a relação Universidade/Consultoria/Produtor, que 

ocorre ou deveria ocorrer em uma via de mão dupla, em diferentes intensidades, uma 

vez que o Produtor não tem acesso direto à Universidade, por diversas questões, entre 

as quais as questões de tempo, custo e conhecimento de cientistas, precisando para 

isto de um agente (consultor) que transmita suas necessidades à academia. A 

Universidade, por sua vez, não tem acesso à dimensão dos problemas destes, por 

várias questões, entre elas a diversidade de localidades, como também pelo tempo e 

custo de acesso, precisando com isto de um agente para fazer esta interação, neste 

caso, o consultor. Nesta triangulação, o Consultor tem um papel importante, pois 

proporciona a concentração de problemas frente às teorias e disponibiliza estas para 

a Universidade, como também na outra via, traz as inovações/soluções ajustadas ao 

produtor. 

Estas trocas ocorrem em diferentes tipos e bases de conhecimentos, o 

explícito, que tem estrutura e lógicas definidas e, na maioria das vezes, está 

formalizado, assim, podendo ser aplicado em diferentes situações, desde que 

atendam às premissas apresentadas. O tácito, que tem uma experimentação, mas 

não estrutura explícita, pois há muita subjetividade. Pode-se, de outra forma, definir 



 

este como um conhecimento ontológico19 e o anterior como epistemológico20 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

Conforme demonstrado na Figura 4, observa-se que:  

A relação I - entre a Universidade (U) / Consultoria (C) – pode ser definida como 

a disponibilização de inovação, de conceitos e ferramentas de U/C e o acesso a 

dúvidas e desafios grupais e/ou regionais de C/U. 

A troca II - entre a Consultoria (C) / Produtor (P) – pode ser entendida pela 

Extensão Inovadora Customizada que tem relação de rede clusterizada e que agiliza 

a transferência e potencialização de informações pelos nós desta rede, funcionando 

como o polarizador de dúvidas e/ou desafios individuais ou locais, para aplicação dos 

conhecimentos explícitos desenvolvidos e acumulados pela U. 

Figura 4 – Desafios do Desenvolvimento Sustentável – Integração para apropriação 
e construção de novas tecnologias. 

 
Fonte: Desenvolvida pelo pesquisador. 

 

_______________  
 
19 N.A.: De acordo com Nonaka e Takeuchi (2008), ontológico refere-se à teoria ou ciência do ser 

enquanto ser; considerado em si mesmo, independente do modo pelo qual se manifesta. 
20 N.A.: Ainda conforme os autores, epistemológico é relativo a epistemologia, estudo do grau do 

conhecimento científico nas suas mais diversas áreas de atuação. 



 

No movimento III – entre a Universidade (U) / Produtor (P) podem ser 

apresentadas como as respostas às demandas de U/P e a transmissão da realidade 

de P/U. 

Dessa forma, na troca I – U/C concentram-se conhecimentos explícitos, na 

primeira e mais conhecimentos tácitos, na segunda, da mesma forma que a troca III – 

U/P; na troca II – C/P – os conhecimentos explícitos se concentram no primeiro e os 

tácitos, no segundo. Neste modelo, considerou-se a maior expressão dos 

conhecimentos explícitos ou tácitos, quando citados em cada um, pois sempre haverá 

conhecimentos explícitos e tácitos em concentrações diferentes, o que define as 

formas de relacionamento e troca como construção de novos conhecimentos. 

Ao definir estas concentrações de conhecimentos, busca-se demonstrar como 

ocorre a transferências e suas construções, de forma a possibilitar o acesso de todos 

os envolvidos e a circulação e ampliação dos trabalhos realizados, quer na U com 

pesquisas que elucidem as novas dúvidas, para construção de novos conhecimentos 

explícitos/tecnologias e inovação, quer como a possibilidade de acesso ao produtor, 

que tem sua bagagem de conhecimento subjetivo (tácito), que quando mobilizada 

através de técnicas andragógicas, oportuniza a transformação deste em 

conhecimento explícitos, estes por sua vez facilitam o trabalho de identificar 

demandas e ajustes necessários às realidades locais (NONAKA; TAKEUCHI, 2008; 

CHOO, 2006). 

Esse movimento constante de idas e vindas entre os atores U/C/P, amplia as 

atividades de todos, fazendo com que a realidade se transforme e que os 

conhecimentos e tecnologias desenvolvidos cheguem aos locais de produção e 

possibilitem ganhos de produção e melhoria na qualidade de vida destas famílias, ou 

seja, abre a possibilidade de que com a polarização destes processos, os caminhos 

para o desenvolvimento sustentável sejam trilhados de forma consciente e estruturada 

(HOLDREN, 2009; MACHADO; HEGEDUS; SILVEIRA, 2006). 

Quando ocorre a necessidade de conversão do conhecimento explícito para o 

tácito ou vice-versa, segundo Nonaka e Takeuchi (2008), ocorrem quatro tipos de 

interação e conversão de conhecimentos: i) socialização – tácito para tácito; ii) 

externalização – tácito para explícito; iii) combinação – explícito para explícito e iv) 



 

internalização – explícito para tácito. Este ciclo é conhecido como processo SECI 

(socialização, externalização, combinação e internalização); neste processo, os 

conhecimentos são amplificados, como uma espiral ascendente, em que as 

sucessivas conversões fazem ajustes que possibilitam outras interpretações e 

agregações, formando novos conhecimentos explícitos e tácitos. Processo que ocorre 

nos níveis epistemológico (ciência) e ontológico (cotidiano). 

 

4.1 – Construção de competências e habilidades – PISA 

Diante do exposto e da observação das interações dos tipos de conhecimentos 

que ocorre entre os atores (U/C/P) que constituem a rede para o desenvolvimento da 

inovação em ATER, buscou-se definir alguns elementos que se considerou essenciais 

como competências, para que o consultor possa entender e conhecer a realidade do 

produtor e, com isto, esteja apto a desenvolver e estimular seu processo de 

aprendizagem. 

Ressalta-se que o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias à metodologia PISA, exigem uma experienciação que não ocorre através 

do conhecimento explícito desenvolvido pela academia, mas tem uma dialética com 

os conhecimentos tácitos que são desenvolvidos pela experiência e prática cotidiana. 

A metodologia PISA exige que estes dois andem lado a lado, para que o conhecimento 

explícito seja internalizado e convertido em tácito e este construa novos 

conhecimentos explícitos, num movimento sistêmico e de sistema, que produza um 

vórtice positivo e ascendente (CHOO, 2006; NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

De acordo com Ferreira (1999), competência diz respeito à capacidade e 

aptidão que, por sua vez, organiza, integra, coordena e disponibiliza um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, que quando identificadas e estimuladas em 

seu todo, proporcionam atuação e resultados diferenciados. 

Durand (1998) estruturou estas competências em três dimensões: 

conhecimentos (saberes do indivíduo), habilidades (saber fazer) e atitudes (querer 

fazer) que, agregadas ao desenvolvimento técnico, comportamental e 

gerencial/organizacional e à capacidade de cognição e atitudes relacionadas ao 



 

trabalho, são consideradas essenciais para que o consultor possa colaborar com a 

construção do conhecimento dos produtores (DURAND, 1998; KUSUNOKI, 2008; 

DELORS, 2010). 

Quadro 1 – Competências Fundamentais para o Consultor no trabalho com 
metodologia PISA. 

Competências Competências Fundamentais 

Conhecimentos 
(saber porque fazer) 

1. Realidade do Produtor  
2. Demanda do Produtor 
3. Domínio conceitual 
4. Experiência prática 
5. Fatores interferentes 
6. Domínio dos processos 
7. Visão Holística 
8. Visão Sistêmica 

Habilidades 
(saber fazer) 

1. Rotina de Trabalho 
2. Técnicas 
3. Comunicação 
4. Grupos 
5. Reuniões 
6. Simplificação 
7. Adaptabilidade 
8. Negociação 

Atitudes 
(querer fazer) 

1. Valores Pessoais 
2. Empatia 
3. Respeito 
4. Motivação 
5. Disponibilidade 
6. Curiosidade 
7. Criatividade 
8. Flexibilidade 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador. 

 

O Quadro 1 traz as competências compreendidas como fundamentais para 

atuação do consultor dentro da metodologia PISA, possibilitando a este mobilizar 

todos os recursos disponíveis para que ocorra a estruturação de demandas 

(problematização da realidade), identificação dos pontos chaves, teorização da 

situação, construção de hipóteses de solução, experimentação dessas hipóteses, 

entendimento dos resultados e construção de novo conhecimento englobando, 

(ra)retificando os anteriores. Esta prática é proposta por vários autores que abordam 

as questões de aprendizagem, construção, transferência e apropriação de 

conhecimento (KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2005, KUSUNOKI, 2008; 

NONAKA; TAKEUCHI, 2008; DELORS, 2010). 



 

Dando sequência a esta questão em que se buscou apresentar as 

competências fundamentais para a construção da aprendizagem em ATER, a Figura 

5, traça um mapa conceitual da apropriação e evolução do conhecimento do produtor 

no processo, mostrando a dualidade entre sinergia e risco, pois a primeira proporciona 

várias interações que otimizam o potencial dos diferentes recursos, minimizando a 

segunda, que aumentam os riscos. Essas ações sistêmicas, para serem realizadas, 

exigem uma observação mais atenta e percepção acurada das possibilidades e 

pequenas alterações que se apresentam, à medida que esse aprendizado vai sendo 

construído, há ampliação do PISA e redução do risco. 

Este processo não ocorre de forma instantânea, mas exige uma formação 

continuada e sequencial, com metodologia andragógica e problematizadora que tem 

por finalidade ampliar também as competências e habilidades do produtor, 

possibilitando experimentações, que constroem novos conhecimentos, pela 

transformação dos anteriores, e através da agregação de novas informações, 

empoderando e emancipando os produtores, tanto no funcionamento do sistema, 

como em toda sua vida. 

Este processo de apropriação do conhecimento é construído nas dimensões 

da aprendizagem que observa as questões do: i) saber porque, que se relaciona com 

a aprendizagem a partir dos estudos, experimentos e simulações, por meio da 

apropriação do conhecimento explícito (reuniões UDTs); ii) saber como, que está 

relacionado com o aprender fazendo, que utiliza a experiência já existente, a 

experimentação já realizada por meio de tentativa e erros, isso oportuniza uma 

combinação de conhecimentos que permitem o funcionamento do sistema como um 

todo e; iii) saber o quê, que se relaciona com os conceitos, as ferramentas do sistema, 

suas aplicações; afim de obter os resultados desejados (KUSUNOKI, 2008). 

 

 

5 MODELO DE EVOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PISA 

O modelo conceitual apresentado trata de um esboço para facilitar o 

entendimento do funcionamento do PISA, mostrando os possíveis pontos de 



 

transformação que o sistema proporciona, o que justifica a dedicação de um olhar 

para os elementos essenciais de aprendizagem para ATER nesta metodologia. 

Observa-se que o modelo não define valores para os processos ou seus 

ganhos percentuais, apenas traz percepções de campo, de como estes são 

observados no dia a dia, bem como a aplicação e resultados de seus conceitos, não 

como definição consagrada, mas como esboço que possibilite a discussão e revisão 

dos mesmos no percurso para ampliação dos conhecimentos gerados. 

 

Figura 5 - Mapa Conceitual – Apropriação e Evolução do Conhecimento do produtor. 

 
Fonte: Desenvolvida pelo pesquisador. 

 

O esboço da evolução da produção PISA – leite, conforme apresentado na 

Figura 6, foi subdividido em cinco fases: i) Inicial – zero a meio ano; ii) Planejamento 

Forrageiro – meio a um ano; iii); Construção do Solo – um a três anos; iv) Ajuste de 

Lotação – três a sete anos; v) Início do Funcionamento do Sistema - sete a dez anos 

e vi) Consolidação – mais de dez anos. 

Pode-se observar pela Figura 6, que na fase I, ocorrem ganhos de produção 

que são possibilitados pelas alterações de manejo, forma de exploração das 

pastagens existentes e adubações que ativam o sistema. 



 

Este processo possibilita ao produtor aumentar a produção com pouco 

investimento e retorno rápido, assim, o consultor consegue fortalecer em pouco tempo 

sua relação com o mesmo, de forma a conquistar sua confiança e credibilidade, pois 

o produtor percebe que não são impostos pacotes tecnológicos e sim ajustes da 

realidade, que são feitos e implementados na medida que o projeto vai sendo 

desenvolvido. 

 

Figura 6 – Mapa Conceitual da Evolução da Produção PISA - Leite 

 
Fonte: Adaptação do quadro de Teoria de Implementação SIPA (SANTOS, D., 2015). 

 

Na fase II outras ferramentas são utilizadas, tais como, o planejamento 

forrageiro, outros ajustes no pastejo e manejo das pastagens e animais. A melhoria 

das condições produtivas reflete na estabilidade da produção e possibilita a 

identificação de outros fatores que interferem e devem ser ajustados. 

Na fase III começa a ser observada a quebra de paradigmas como a produção 

baseada em silagem e ração, pois os ajustes realizados na área com adubação, 

manejo, planejamento forrageiro, possibilitam o fornecimento de forragem de 

qualidade, com a não utilização de silagem e a redução de ração ou o teor proteico 

da mesma, possibilidades que anteriormente eram inconcebíveis para o produtor. 

Estes fatores, em alguns casos, podem causar conflito com entidades da comunidade 



 

como vendedores e/ou fábrica de rações, que se sentem ameaçadas com a redução 

de consumo e/ou de proteína, vislumbrando possibilidade de perda de mercado e/ou 

vendas. Este processo tem que ser explicitado, pois embora haja uma redução de 

consumo por animal, haverá ganhos, com o aumento do número de animais, ou a 

ampliação de lotação, assim, a queda observada inicialmente, é revertida, pois há 

ampliação do consumo total. 

Outros fatores começam a ser observados, como o aumento da produção de 

forragem de qualidade e do leite, menor oscilação de produção das áreas pela 

melhoria da qualidade do solo, ou seja, começam a ser observados os resultados do 

sistema pela acumulação da matéria orgânica e construção do solo. 

A partir da fase IV, as observações apresentadas foram construídas com base 

em unidades de produção que atingiram esta fase e corroboradas por experimentos 

de longo prazo de Integração Lavoura-Pecuária (ILP), ou trabalhos com análise de 

solo em áreas com manejo semelhantes (GPSIPA, 2015; ANGHINONI; CARVALHO; 

COSTA, 2013). Nesta fase, a construção do solo é observada com maior facilidade e 

o ajuste de lotação se torna mais explicitado para aumento da produção. Com a 

ampliação da ciclagem de nutrientes, a produção crescente segue com naturalidade 

por ser suportada em um novo patamar de fertilidade do solo. 

A partir da fase V, começa a se observar o funcionamento do sistema e suas 

respostas de produção cada vez mais acentuadas. Na fase VI, com o sistema 

consolidado, há a necessidade de pequenos ajustes dinâmicos, pois não há 

linearidade nas respostas e sim equilíbrios que devem ser mantidos. 

Além da abordagem apresentada através do modelo conceitual, há também o 

modelo de teorização da implementação do SIPA, apresentado por Santos, D (2015), 

em OSU-USA21. 

_______________  
 
21 N.A.: Notações cedidas por Santos, D (2015) de apresentação realizada na Universidade Estadual 

de Ohio, Columbus, Ohio – USA. 



 

A apresentação dos dois modelos possibilita, por meio da observação de 

ambos, a ampliação da análise e possíveis combinações para implementação do 

mesmo. 

As fases do modelo apresentado por Santos, D (2015) são: i) Ajuste – zero a 

seis meses (alterações muito pequenas); ii) Alavancagem – seis meses a três anos 

(pequenas alterações); iii) Eficiência – três a seis anos (mudanças médias) e; iv) 

Novas Etapas – mais de seis anos (grandes mudanças). 

Na etapa I – Ajuste, as principais ações dos consultores são: aproximação e 

sensibilização técnica do produtor; ajustes básicos para maior eficiência dos recursos, 

orientação para investimentos moderados, compatíveis à realidade vigente do sistema 

de produção. Estas proporcionam aumentos de 15 a 30% em produção e 

produtividade e estabelecem a relação de confiança entre consultor e produtor. 

Na etapa II – Alavancagem, são construídos os Plano de Produção Integrada 

(PPI); Plano de Metas e Ações (PMA); Plano Forrageiro Estacional (PPE); inserção 

de ferramentas de controles gerenciais e orientações para investimentos mais 

pesados em fertilidade do solo. Estes proporcionam aumento de 30 a 90% em 

produção e produtividade; o produtor já visualiza resultados e se interessa em investir 

mais, como também observa o crescimento quantitativo do sistema de produção (área 

e rebanho). 

Na etapa III – Eficiência, começa a ocorrer o aproveitamento da ciclagem de 

nutrientes no solo dentro e entre os subsistemas de produção, a otimização do 

investimento em insumos externos, observa-se a necessidade de nova análise de 

resultados e reformulação das metas. Neste ponto, os aumentos de 90 a 130% em 

produção e produtividade, maior eficiência de kg insumos/kg produto final e redução 

do custo por unidade produzida e aumento da lucratividade. 

Na sequência, etapa IV – Novas Etapas, em que exige investimento 

estratégicos em fertilidade do solo (manutenção), novo Plano de Metas e Ações, com 

base no novo patamar de produtividade alcançado, de governança e resiliência. O 

crescimento qualitativo do sistema de produção (conforto e bem-estar social) e a 

fixação no campo e maior interesse no aprimoramento da gestão empresarial. 



 

Observa-se que os modelos apresentam similaridades, pois sempre haverá não 

uma ação única, mas vários caminhos dependendo da posição e situação do produtor, 

propriedade e família, com seus sonhos, objetivos e projetos. 

Para apoiar e poder colaborar com essa caminhada, há que o consultor assumir 

os elementos essenciais da aprendizagem, para que possibilite as conversões 

necessárias dos conhecimentos explícito para tácito e tácito para explícito, de forma 

a valorizar o fator diferencial, que pode garantir o sucesso ou fracasso da implantação, 

funcionamento e manutenção do SIPA. 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa PISA, como tecnologia de produção, envolve a metodologia PISA 

que contempla vários conceitos e ferramentas, etapas de implantação, funcionamento 

e implementação que, por sua complexidade, merece atenção especial, no que se 

refere aos elementos essenciais que compõem o processo de aprendizagem e 

construção do conhecimento para sua aplicação, particularmente quanto à construção 

da relação e das interações que ocorrem entre os principais atores do processo – 

Universidade/Consultor/Produtor. 

Assim, considerando a proposta deste estudo de discutir os elementos 

essenciais de aprendizagem que envolvem a ATER na metodologia PISA apenas 

alguns fatores foram levados em conta, tais como o fato de que o processo como 

sistema atende a espiral de construção do conhecimento, suas conversões que 

possibilitam a comunicação e combinações Universidade/Consultor/Produtor, 

observando que este não ocorre em saltos quantitativos, mas sim passo a passo, 

avaliando os interesses e possibilidades de interferência das tecnologias nos sistemas 

de produção de forma customizada. 

Esse estudo apresentou os elementos essenciais de aprendizagem para ATER, 

para que as discussões possam ser ampliadas e complementadas, estruturando e 

aprofundando a compreensão dos sistemas, particularmente, neste caso, no que diz 

respeito à construção das competências recomendadas para a abordagem adequada 



 

aos produtores de forma a contribuir com seu processo de aprendizagem, construção 

do conhecimento e, consequentemente, seu empoderamento. 

Considera-se que as transformações de produção, organização de trabalho e 

conhecimento, ampliam as possibilidades de sucesso familiar na atividade, a 

transformação de vida e fixação do homem no campo. 

Estas não podem ser entendidas apenas como um produto a ser buscado, mas 

fazem parte de um intricado processo, que com uma ATER consciente de suas 

competências e saberes necessários, possibilita transformações sociais amplas e 

estáveis, pelo empoderamento e auto-estima dos participantes. 

Experiências que são inusitadas e concretas, pela circulação rápida de 

informações e polarizações da rede clusterizada e da aplicação customizada dos 

conceitos e ferramentas, que possibilitam com esses elementos essenciais a 

construção do conhecimento dos produtores e as várias conversões de conhecimento 

explícitos e tácito, que proporcionam ganhos sociais, via desenvolvimento rural 

sustentável. 

As ampliações de visão pelos impactos sociais, econômicos e ambientais, 

trazem em seu bojo transformação de valores e qualidade de vida. 

A discussão é ampla e complexa, e não foi encerrada com este estudo, 

havendo necessidade da construção de novos corpos de conhecimento, quer nas 

competências dos consultores, como no processo de aprendizagem dos produtores e 

aproximações que precisam ser ampliadas entre os conhecimentos explícitos e tácitos 

e suas conversões. 
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RESUMO 

O estudo objetivou avaliar o impacto social do Programa de Produção Integrada de 
Sistema Agropecuários (PISA) desenvolvido no arranjo interinstitucional entre 
SEBRAE/MAPA/SENAR/FARSUL/UFRGS/UFPR. O PISA foi implantado em 77 
propriedades rurais, situadas em 5 municípios da Região das Missões - RS, com a 
metodologia de Produção Integrada de Sistemas Agropecuários (PISA) do MAPA, no 
período de 2011 a 2014, destas foram analisadas 55 propriedades com foco na 
produção leiteira. Trata-se de um modelo de estudo quantitativo, observacional e 
transversal, que analisou o impacto social da transferência de ferramentas 
tecnológicas para implantação de PISA e seus efeitos na vida desses produtores e 
suas famílias. O instrumento de avaliação foi composto por 10 questões fechadas, 
mensuradas de zero a dez por meio de retas não estruturadas e uma questão aberta. 
Foram observados resultados significativos (p<0,001) para as seguintes variáveis: 
melhoria da condição de vida, situação da família, do trabalho, lazer e realização de 
sonhos. Concluiu-se que a metodologia PISA, por meio de sua visão holística e ação 
customizada, proporcionou transformações sociais significativas, pela estruturação do 
sistema produtivo, do trabalho e da família, reduzindo a distância entre as idealizações 
e realizações. Através do empoderamento com experiências positivas, foram 
minimizados riscos do empreendimento e/ou a família, com a adoção das novas 
ferramentas e o funcionamento do sistema de forma integrada, apontando resultados 



 

concretos e novas formas de sociabilidades, iniciando transformações da assimetria 
tecnológica e social, possibilitando círculos virtuosos. 

Palavras-chave: PISA. Empoderamento. Desenvolvimento. Benchmarking. 

  



 

ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the social impact of the Integrated Production of 
Agricultural System Program (PISA) developed in the interinstitutional arrangement 
between SEBRAE/MAPA/SENAR/FARSUL/UFRGS/UFPR. The PISA was 
implemented in 77 rural properties, located in 5 municipalities of the Region of Missions 
- RS, it was implemented through the Integrated Production of Agricultural Systems 
(PISA) of MAPA´s methodology, from 2011 to 2014. It is a quantitative, observational 
and cross-sectional study, which analyzed the social impact of PISA, in the transfer of 
technological tools to implement Integrated Agricultural Production Systems (SIPA) 
and its effects on the lives of producers and their families. The avaluation instrument 
was compose by 10 closed questions, measured from zero to ten by means of 
unstructured lines and an open question. In the study, 55 producers with specific focus 
on milk production were analyze. It was observe significant results (p <0.001) for the 
following variables: improvement of the life condition, family situation, work, and leisure 
and dream realization. It was conclude that the PISA methodology, through its holistic 
vision and customized action, provided significant social transformations by the 
structuring the productive system, work and family, reducing the distance between 
idealizations and achievements Through empowerment with positive experiences, 
risks of the enterprise and/or family were minimized, with the adoption of new tools and 
the functioning of the system in an integrated way, pointing to concrete results and new 
forms of sociability, initiating transformations of technological and social asymmetry, 
enabling virtuous circles. 
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1 INTRODUÇÃO  

A produção de leite no Brasil e no Rio Grande do Sul, exige transformações 

tecnológicas em seu sistema de produção, que proporcionem ganhos de 

produtividade em quantidade, qualidade e custo. Muitos produtores estão sendo 

excluídos do mercado por esses motivos, além desses, outros como a falta de mão 

de obra e o excesso de carga de trabalho, desestimulam a atividade. Estes problemas, 

na propriedade familiar influenciam diretamente na estrutura, no empreendimento e 

na sucessão familiar do mesmo, devido às perspectivas pouco promissoras e pouco 

positivas que se apresentam. (CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM 

ECONOMIA APLICADA (CEPEA), 2016; FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF UNITED NATION (FAO), 2012; FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E 

ESTATÍSTICA DO RIO GRANDE DO SUL (FEE-RS),2016; INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2016). 

Neste contexto, muitas vezes são apresentadas aos produtores, tecnologias 

que maximizam a produção pela utilização de insumos exógenos e mecanização dos 

serviços, ocasionando a redução da utilização de mão de obra. Estas ações 

normalmente são propostas sem observar as questões dos custos, riscos, energia e 

valores sociais como qualidade de vida, satisfação, família e lazer, que também são 

questões importantes para a sustentabilidade do sistema, ou mesmo, sem observar 

as oscilações e crises do mercado, que podem inviabilizar a produção pelo custo ou 

pelo trabalho exigido no trato dos animais, transformando o produtor em “garçom de 

vaca”, pois exige muito esforço no fornecimento de suplementos como silagem e 

ração para manter a máxima produtividade (AXELSSON et al. 2013; HERRERO et al., 

2010; HOSTIOU; DEDIEU, 2009; 2012; MADELRIEUX; DEDIEU, 2008;  NELSON et 

al., 2014; PICASSO et al., 2014). 

Diante deste cenário, apresenta-se o Programa de Produção Integrada de 

Sistemas Agropecuários implantado pelo SEBRAE (PISA), que traz em seu arcabouço 

técnico a proposta de atuação de forma integrada, sistêmica e holística (Produção 

Integrada de Sistemas Agropecuários – PISA), na busca de minimizar as questões 

apresentadas acima, ampliando a segurança e domínio do produtor junto ao sistema 



 

de produção, de forma a ampliar a utilização dos serviços ecossistêmicos e otimizar a 

produtividade, respeitando os limites dos recursos disponíveis. 

O PISA foi implantado no Rio Grande do Sul em 2011 por meio de parceria 

estabelecida entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Federação da Agricultura do Rio Grande 

do Sul (FARSUL), sendo sua execução no campo realizada por empresas e 

consultores especializados, utilizando a metodologia PISA. Esta metodologia foi 

desenvolvida pelo MAPA, como forma de utilizar ferramentas e Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER), que proporcionem inovação tecnológica22, utilizando a 

intensificação sustentável, sem colocar em riscos os produtores e suas propriedades, 

como fomento e difusão de tecnologias de produção sustentável para propriedades 

rurais (CARVALHO, 2013; FRANZLUEBBERS et al., 2014; SCHUMPETER, 1985; 

VEIGA, 2010; VIEIRA, 2015). 

O PISA se utiliza dos Sistemas Integrados de Produção Agropecuária (SIPA), 

como modelo para produção de alimentos seguros, visando ampliar as interações 

ecológicas e sustentáveis nos diferentes processos, tais como uso do solo, com 

ciclagem de nutrientes, como forma de melhorar a qualidade deste e ampliar a 

biodiversidade, preservando os recursos naturais e o meio ambiente (CARVALHO, 

2013; CARVALHO et al., 2014; LEMAIRE et al., 2014; MORAES et al., 2014). 

No Rio Grande do Sul (RS), o Programa PISA teve início em 2008 com a 

constituição de um Comitê Técnico Gestor (CTG), tendo acontecido na região das 

Missões (cidade de Guarani das Missões) e a implantação da metodologia se deu em 

uma Unidade de Difusão Tecnológica (UDT), em uma propriedade leiteira no 

município de São Nicolau – Unidade PISA Granja Ortiz (CARVALHO et al., 2011; 

CARVALHO, 2013; CARVALHO et al., 2016). 

_______________  
 
22 N.A: Para efeito deste trabalho, utilizou-se a definição de inovação abordada por Schumpeter (1985), 
que definiu inovação como um processo de destruição criadora vinculado à dinâmica do mercado, que 
força empresas a destruir ou recriar produtos, serviços ou outras atividades que se tornem obsoletas. 
Nesta visão, o autor afirma que inovação é a introdução de um novo produto e/ou qualidade; introdução 
de novos processos e/ou métodos de produção; novos mercados e novas fontes de matérias-primas; 
estabelecimento de novas formas de organização econômica; introdução de novas relações de 
trabalho; enfatizando a condição de novos ou significativamente melhorados.  



 

Os resultados observados na Granja Ortiz, nas dimensões econômica, 

ambiental e social, refletidos diretamente no desenvolvimento social da família Ortiz, 

fizeram com que o PISA fosse implantado em outras propriedades de diversas regiões 

do Rio Grande do Sul e também em outros estados (CARVALHO et al., 2011). 

Alguns efeitos econômicos e ambientais do PISA já foram estudados e 

comprovados, através do aumento da produção, produtividade, planejamento de uso 

do solo, manejo dos animais; proporcionando ciclagem de nutrientes e eficiência no 

uso de insumos (LEBACQ et al., 2013; LEMAIRE et al., 2014; VIEIRA, 2015). 

Com isso, buscou-se estudar as questões sociais do produtor rural e sua 

família, que refletem nos processos de gestão e implantação das tecnologias, que de 

forma sistêmica retornam à família (HOSTIOU et al., 2012). Observa-se que, embora 

o PISA não aborde diretamente as questões sociais, entende-se que a metodologia 

utilizada para a transferência de conhecimento e implantação das ferramentas, 

utilizando a problematização das situações, a concretude do aprendizado, a 

construção de soluções, numa visão holística e sistêmica, priorizando os recursos 

endógenos e apoiando consultivamente as decisões do produtor, reflete na sua 

evolução social (DELORS, 2010; CAPRA, 2012).  

A metodologia propicia ainda, a experimentação em pequenas áreas, com 

baixo risco e investimento e, a experienciação dos resultados estimula a apropriação 

do conhecimento, oportunizando a expansão para outras áreas da propriedade 

(BOOGAARD et al., 2011; FIORELLI; DEDIEU; PAILLEUX, 2007; HOSTIOU et al., 

2012). 

Os investimentos nesta tecnologia são de baixo custo, quer na forma de 

corretivos, adubações, como nas alterações do manejo e planejamento forrageiro e 

proporcionam rápido retorno, com aumento da produtividade. Isto faz com que o 

produtor confie nos conhecimentos técnicos incorporados, nas opções de solução 

ofertadas pelos consultores, aumentando a segurança e confiança para tomada de 

decisões, alterando a forma de gestão e das ferramentas utilizadas (DEDIEU & 

INGRAND, 2010; FRANZLUEBBERS et al., 2014; 2010; SOLANO et al., 2006). 

Com as alterações na forma de trabalho (qualitativa – braçal para intelectual) e 

tempo (quantitativa – redução da jornada de trabalho e ampliação do lazer), os 



 

produtores transformam sua visão de mundo, ampliando suas percepções e 

permitindo vislumbrar  com segurança a possibilidade de realização de sonhos, 

melhorando as condições da família, auto estima, valorizando a cultura local, 

possibilitando o desenvolvimento rural sustentável através do empoderamento 

(DUFOUR, 2009; HOSTIOU et al., 2012; KLERKX; MIERLO; LEEUWIS, 2012; 

MACHADO; HEGEDUS; SILVEIRA, 2006). 

A hipótese dessa pesquisa foi que a metodologia PISA (ferramentas e ATER) 

propicia transformações sociais, logo a transferência de tecnologias de forma 

customizada, transforma a vida dos produtores e suas famílias 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Esta é uma pesquisa exploratória, descritiva com base no procedimento técnico 

quali-quantitativo, observacional transversal (GIL, 2008), que se propôs identificar as 

ocorrências de transformações sociais nas famílias rurais, por meio da intervenção do 

PISA Missões, no Rio Grande do Sul, em cinco municípios da região de Missões (São 

Nicolau, Guarani das Missões, Santo Antonio das Missões, São Paulo das Missões e 

Pirapora). Esta pesquisa teve o apoio do SEBRAE-RS e UFRGS, como forma de 

avaliação dos produtores, após três anos de participação do PISA numa parceria do 

SEBRAE, MAPA, SENAR e FARSUL, executados em campo por consultores 

especialistas contratados e capacitados para esta finalidade. 

Foram realizadas entrevistas estruturadas, com os 77 produtores rurais da 

região de Missões - RS, que participaram do PISA, utilizando como base os 

questionários diagnóstico do Programa PISA e do Programa Juntos para Competir. 

Ressalta-se que para efeito desta pesquisa, foram analisados 55 produtores com foco 

específico na produção de leite. As percepções dos produtores quanto às questões 

sociais foram avaliadas através da utilização de retas não estruturadas (JEON; 



 

O’MAHONY’; KIM, 2004)23, analisando suas expressões ex-post, da situação em 

diferentes épocas temporais (dez anos antes, início e final do PISA). 

O PISA foi coordenado pelo Comitê Técnico Gestor (CTG), formado pelo 

arranjo interinstitucional, com a participação da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), SEBRAE, MAPA e 

Sociedade Civil. 

A implantação de uma Unidade de Difusão Tecnológica (UDT) do PISA em 

cada grupo participante, ocorreu no início de 2011 até final de 2014, com reuniões e 

visitas mensais nesta e nas Unidades Produtivas (UP), que são os produtores 

participantes, com visitas inicialmente quadrimensais e posteriormente trimestrais. 

Os critérios norteadores do perfil dos produtores e das propriedades são: 

representativa da média do grupo (tamanho, relevo, número de animais); residência 

da família na propriedade; disposição em crescer na atividade, contribuir com o grupo 

e com o projeto; abertura para receber e apresentar os trabalhos desenvolvidos e 

experienciações a grupos e dias de campo; aceitação pelo grupo para que seja a UDT 

e facilidade de acesso. 

Observa-se que a escolha da Unidade de Difusão Tecnológica (UDT) é feita 

conjuntamente entre produtores e consultores, são apresentados os critérios 

norteadores para que os primeiros indiquem entre si três propriedades, que 

posteriormente são checadas mais profundamente pelos consultores.  

As respostas dos produtores foram medidas individualmente e tabuladas para 

posterior análise estatística realizada com o software JMP v.12 (SAS Institute Inc., 

Cary, NC, USA), através de análise descritiva e análise de variância (ANOVA) por um 

modelo linear generalizado (p<0,05) e, quando detectadas as diferenças entre 

_______________  
 
23 N.A.: Utilizou-se a metodologia de reta não estruturada (JEON; O’MAHONY’; KIM, 2004), com 
adaptação para a realidade deste estudo; afim de captar as respostas do nível de satisfação dos 
produtores pesquisados, frente ao PISA. Trata-se de uma reta, com 10 centímetros de comprimento, 
onde são identificados apenas os pontos extremos (zero e dez). Dentro deste espaço da reta, o 
entrevistado, marcará com um traço no ponto que melhor representa sua resposta a questão 
apresentada. Dessa forma o mesmo irá sempre ter um referencial da entrevista em foco. 
Posterioremente são medidos a distancia do zero ao ponto marcado, e essa medida será o valor da 
resposta do entrevistado. 



 

médias, ao nível de p<0,001 e 0,05, as mesmas foram comparadas pelo teste de 

Tukey entre as avaliações temporais (T1, T2 e T3) e por grupo/município. 

Na pesquisa foram levantadas questões que abordavam a influência da 

tecnologia PISA em diversos pontos da vida do produtor e sua família, tais como: 1) 

Situação da Família; 2) Condições de Trabalho; 3) Condição de Lazer; 4) Domínio da 

Tecnologia; 5) Condição da Família; 6) Projetos de Vida; 7) Assistência Técnica e 

Extensão Rural  (ATER); 8) Troca de Ideias; 9) Realização dos Sonhos ; 10) Qualidade 

de Vida; 11) Cursos – Metodologia e Instrutores; 12) Aplicabilidade do Conhecimento 

e 13) Importância do Conhecimento. 

Para as avaliações no tempo foram considerados três momentos denominados 

pela letra T, quais sejam: T1 – dez anos antes do final do PISA; T2 – três anos antes 

do final do Projeto ou no início do PISA e T3 – momento atual ou final do PISA. Os 

parâmetros 1) Situação da Família; 2) Condições de Trabalho; 3) Condição de Lazer 

e 4) Domínio da Tecnologia, foram medidos nos tempos T1, T2 e T3; os parâmetros 

5) Condição da Família; 6) Projetos de Vida; 7) Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER); 8) Troca de Ideias; 9) Realização dos Sonhos e 10) Qualidade de Vida nos 

tempos T2 e T3; e os parâmetros 11) Cursos – Metodologia e Instrutores; 12) 

Aplicabilidade do Conhecimento e 13) Importância do Conhecimento, foram avaliados 

apenas numa visão (a atual), correspondente ao período de avaliação do tempo T3. 

Cada uma das questões apresentadas remetia a avaliações específicas sobre 

os impactos e resultados do projeto na vida dos produtores, dessa forma, na questão 

um que abordou a Situação da Família, foram observados requisitos referentes à 

alteração da situação da família (filhos ficarem ou voltarem para propriedade, 

felicidade, melhoria de renda, novas possibilidades). Na questão dois, que verificou 

as Condições de Trabalho, foram consideradas a redução e melhoria das condições 

de esforço físico e de tempo de trabalho.  

As Condições de Lazer referentes à questão três avaliou as condições de 

tempo para lazer, ou mesmo se este tempo era utilizado para outros projetos. 

A avaliação do Conhecimento Tecnológico e Domínio das Tecnologias, questão 

quatro, foi utilizada para dimensionar a influência do PISA na transferência de 

tecnologia para o produtor. 



 

Na questão cinco, Condição da Família, abordou-se as condições de vida da 

família ligadas à sua casa/moradia, reforma, expansão, aquisição de equipamentos 

eletrodomésticos e outros. 

Na questão seis, Projeto de Vida ou Sonhos, do início do projeto, o produtor foi 

questionado sobre um sonho que desejaria ver realizado no início de sua participação, 

caso o projeto fosse implantado e apresentasse resultados positivos. Nesse aspecto 

observou-se, no T2, qual seria o tamanho atual do sonho (final do projeto) e no T3 

avaliou-se o quanto o produtor conseguiu realizar do sonho inicial no período. 

O quesito Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), questão sete, avaliou 

a qualidade da ATER recebida antes do PISA e com o PISA; o quesito oito avaliou a 

Troca de Ideias entre os vizinhos/amigos/parentes; também foram avaliadas nas 

questões nove e dez, a percepção do produtor sobre o quanto Realizou dos seus 

Sonhos e a Melhoria da Qualidade de Vida. 

O PISA incorpora em sua metodologia cursos de capacitação em diversas 

áreas para alavancar a transformação da propriedade, assim, na questão onze 

,avaliou-se a qualidade dos cursos (metodologia/instrutores); a questão doze avaliou 

a aplicabilidade dos conhecimentos e a questão treze avaliou a importância desses 

conhecimentos para a produção.  

 

3 RESULTADOS 

Analisando os 77 produtores PISA (100,0 %), a diversidade de atividade se 

distribui da seguinte forma: 11 produtores com produções diferentes do leite (14,3% 

do total), desses, seis produzem de gado de corte (7,8%); quatro produzem de gado 

de corte e agricultura (5,2%); um fruticultura (1,3%). Os outros 66 produtores 

trabalham com leite e suas diversificações (85,7% do total). Desses, 55 produzem 

somente leite (71,4% do total); 11 produzem leite e outras variações (14,3%), sendo 

eles, seis produtores leite e agricultura (7,8%); um produtor leite e gado de Corte 

(1,3%); três produtores leite, gado de corte e agricultura (3,9%); um produtor leite, 

gado de corte, agricultura e floresta (1,3%).  



 

Considerando os produtores de leite e suas diversificações, têm-se 66 

produtores de leite (85,7% do total), sendo que 55 produziam só leite (71,4% do total 

e 83,3% do leite) e 11 com leite e outros produtos (13,0% do total e 16,7% do leite). 

Nas análises de Tempos e Grupos, obteve-se p <0,0001 para todos os parâmetros de 

Tempos analisados; para Grupos, obteve-se p < 0,05 para Situação da Família (1); p 

<0,0001 para o Projeto de Vida (6) e p >0,05 para os outros parâmetros. Dentre os 

produtores de leite, obteve-se p >0,05 para os produtores de leite e os de leite 

diversificado. 

 

Tabela 1 - Estatística Descritiva (μ, dp e CV) dos parâmetros nos diferentes Tempos  
Parâmetros 

T1 T2 T3 
μ ± dp CV μ ± dp CV μ ± dp CV 

1) Situação da Família  0,321 ± 0,194    60,360   0.562 ± 0.175    31,101   0,810 ± 0,146  17,971  
2) Qualidade de Trabalho  0,367 ± 0,226    61,719   0.567 ± 0.180    31,657   0,818 ± 0,146  17,891  
3) Tempo/Qual. de Lazer  0,343 ± 0,220    64,162   0.505 ± 0.174    34,466   0,741 ± 0,201  27,098  
4) Domínio da Tecnologia  0,310 ± 0,188    60,680   0.519 ± 0.156    30,140   0,810 ± 0,132  16,317  
5) Condição da Família  -   -   0.410 ± 0.194    47,341   0,771 ± 0,153   19,839  
6) Projetos de Vida  -   -   0.542 ± 0.287    52,886   0,780 ± 0,201  25,732  
7) ATER  -   -   0.430 ± 0.282    65,605   0,871 ± 0,107  12,313  
8) Troca de Ideias  -   -   0.337 ± 0.251    74,428   0,773 ± 0,208  26,903  
9) Realização dos Sonhos  -   -   0.358 ± 0.164    45,704   0,779 ± 0,134  17,182  
10) Qualidade de Vida  -   -   0.425 ± 0.211    49,697   0,803 ± 0,138  17,220  
11) Cursos Metod./Instrutor.  -   -   -   -   0,833 ± 0,160  19,232  
12) Aplicabil. Conhecimento  -   -   -   -   0,732 ± 0,164  22,437  
13) Importân. Conhecimento  -   -   -   -   0,878 ± 0,121  13,795  
Obs.: T1 - Tempo 1 (10 anos); T2 - Tempo 2 (3 anos); T3 – Tempo 3 (atual).     
         μ - média; dp – desvio padrão; CV – coeficiente de variação.     
          ( - ) - dados não coletados       

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

A Tabela 1 apresenta os resultados de estatística descritiva com média, desvio 

padrão e coeficiente de variação dos Tempos (T1, T2 e T3), computando de forma 

geral todos os produtores de leite, sem discriminação por grupo/município. 

Nesta tabela, são apresentados os três tempos para os parâmetros de um a 

quatro. Os tempos T2 e T3 para os parâmetros 5) Condição da Família; 6) Projetos 

de Vida; 7) Assitência Técnica e Extensão Rural; 8) Troca de Ideias; 9) Realização de 

Sonhos e 10) Qualidade de Vida) e apenas o tempo T3 para os parâmetros 11) Cursos 

– Metodologia e Instrutores; 12) Aplicabilidade do Conhecimento e 13) Importância do 

Conhecimento. Nas questões que avaliavam os cursos, observou-se que a qualidade 

dos mesmos, em metodologia e nível dos instrutores (11), atinge valor de 83,3% e 



 

valor superior, 87,8% na importância dos conhecimentos (13) apresentados; mas 

73,2% na aplicabilidade (12) destes, com p <0,0001 e sem diferença nas médias para 

os parâmetros 11) Realização dos Sonhos) e 13) Importância do Conhecimento; no 

entanto, o mesmo não aconteceu no parâmetro 12) Aplicabilidade do Conhecimento, 

que é diferente dos anteriores. 

Na Tabela 2, os parâmetros: 1) Situação da Família, 2) Condições de Trabalho, 

3) Condição de Lazer e 4) Domínio da Tecnologia apresentaram p <0,0001 e 

diferenças entre as médias de T1, T2 e T3, indicando que houve crescimento dos 

parâmetros no período de sete anos e também nos três anos de participação no PISA. 

O mesmo pode ser observado com os parâmetros 5) Condição da Família, 6) Projetos 

de Vida, 7) Assistência Técnica, 8) Troca de Ideias, 9) Realização dos Sonhos e 10) 

Qualidade de Vida, nos tempos T2 e T3; como também, para os parâmetros 11) 

Cursos – Metodologia e Instrutores, 12) Aplicabilidade do Conhecimento e 13) 

Importância do Conhecimento) entre si, que tem apenas o tempo T3. 

Observou-se que muitas vezes, os produtores apresentaram dificuldade de 

lembrar do sonho inicial, precisando de estímulo, para que voltasse à memória os seus 

desejos do início do projeto. 

Avaliando a qualidade da ATER recebida antes no T2 (sem diferenciar a pública 

da privada e/ou comercial) e a do PISA (T3), obteve-se p <0,0001, e ganho de 44,1% 

de qualidade.  

Outra questão proposta foi a Troca de Ideias (8), a avaliação da quantidade e 

qualidade da troca de informações de tecnologia/ideias/apoio para a solução de 

problemas com vizinhos/amigos/parentes, antes (T2) e depois do PISA (T3), obteve-

se p<0,0001, e ganho de 43,6%.  

Avaliou-se também a Qualidade de Vida (10), pela perspectiva de satisfação 

do produtor anterior (T2) e posterior (T3) ao PISA, obteve-se p<0,0001, e ganho de 

37,7%. 

 

Tabela 2 - Resultados da comparação das médias observadas nos diferentes 
Tempos. 



 

Parâmetros 
p value Médias ( μ ) 
Tempo T1 T2 T3 

1) Situação da Família < 0,0001* 0,321 C 0,562 B 0,811 A 
2) Qualidade do Trabalho < 0,0001* 0,367 C 0,567 B 0,818 A 
3) Tempo/Qualidade do Lazer < 0,0001* 0,343 C 0,505 B 0,741 A 
4) Domínio da Tecnologia < 0,0001* 0,311 C 0,519 B 0,810 A 

5) Condição da Família < 0,0001* - 0,411 B 0,771 A 
6) Projetos de Vida < 0,0001* - 0,542 B 0,780 A 
7) ATER < 0,0001* - 0,430 B 0,871 A 
8) Troca de Ideias < 0,0001* - 0,337 B 0,773 A 
9) Realização dos Sonhos < 0,0001* - 0,358 B 0,779 A 
10) Qualidade de Vida < 0,0001* - 0,425 B 0,803 A 

11) Cursos – Metodologia e Instrutores < 0,0001* - - 0,833 a 
12) Aplicabilidade – Conhecimento < 0,0001* - - 0,732 b 
13) Importância - Conhecimento < 0,0001* - - 0,878 a 
Obs.: Tempos - T1 - 10 anos; T2 - 3 anos (início do PISA); T3 - atual (final do PISA)  
           Nas comparações de médias na linha são utilizadas as letras maiúsculas 
          (A,B,C) e nas colunas letras minúsculas (a,b) 
           ( - ) - dados não coletados     

Fonte: Dados de pesquisa (2014) 

A Tabela 3 mostra a taxa de crescimento médio anual dos parâmetros (ou 

ganhos anuais nos períodos) entre os tempos T2-T1 e T3-T2 calculados com base 

nas médias apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 3 – Taxa de crescimento médio anual dos parâmetros. 

Parâmetro T2 - T1 T3 - T2 

1) Situação da Família 3,4% 8,3% 
2) Qualidade do Trabalho 2,9% 8,4% 
3) Tempo/Qualidade do Lazer 2,3% 7,8% 
4) Domínio da Tecnologia 3,0% 9,7% 
5) Condição da Família   12,0% 
6) Projetos de Vida  7,9% 
7) ATER  14,7% 
8) Troca de Idéias  14,5% 
9) Realização dos Sonhos  14,0% 
10) Qualidade de Vida   12,6% 

Fonte: Dados de pesquisa (2014) 

Conforme a Tabela 3, os ganhos anuais obtidos para T2 - T1 (período anterior 

ao PISA) e T3 – T2 (período de intervenção do PISA) foram respectivamente os 



 

seguintes: 1) Situação da Família (3,4% e 8,3%); 2) Qualidade do Trabalho (2,9% e 

8,4%); 3) Tempo/Qualidade do Lazer (2,3% e 7,8%) e 4) Domínio da Tecnologia (3,0% 

e 9,7%). O que representa aumento dos ganhos percentuais de 1,4 vezes, 1,9 vezes, 

2,4 vezes e 2,3 vezes respectivamente para os parâmetros citado acima. 

Para os ganhos no período de intervenção do PISA (T3 – T2) foram os 

seguintes para os parâmetros: 5) Condição da Família (12,0%), 6) Projetos de Vida 

(7,9%), 7) ATER (14,7%), 8) Troca de Ideias (14,5%), 9) Realização dos Sonhos 

(14,0%) e 10) Qualidade de vida (12,6%).  

Os relatos sobre o PISA, quando questionado os pontos positivos e negativos, 

foram realçados apenas os positivos, não havendo manifestação de negatividade. 

Mesmo quando estimulados a relatar pontos para melhoria do programa, não havia 

manifestações negativas, além da observação de que o programa estava no final. 

Várias características positivas foram realçadas para o trabalho do técnico e sua forma 

de relacionamento com o produtor e sua família, tais como simplicidade, 

conhecimento, humildade, disposição, pontualidade, respeito e experiência. 

 

 

4 DISCUSSÃO 

Como se pôde observar as várias questões avaliadas se interrelacionam, 

reforçando, negando e/ou demonstrando outras influências não identificadas, 

podendo ser consideradas propriedades emergentes24, precisando em algum 

momento de outros estudos para captar e compreender mais profundamente o que 

acontece com o produtor; a complexidade envolvida neste processo é grande, pois se 

trata de uma ação técnica com preponderância da avaliação e participação humana 

(EL HANI; QUEIROZ, 2005; NUNES NETO; EL-HANI, 2006; CAPRA, 2012). 

_______________  
 
24 N.A.: A definição de propriedade emergente, utilizado neste texto, segue as premissas de: surgem 
em sistemas, portanto, não são encontradas em suas partes; ou em estudos individuais; ou irredutíveis 
às propriedades de suas partes (EL HANI; QUEIROZ, 2005; NUNES NETO; EL-HANI, 2006; CAPRA, 
2012). Em síntese, há necessidade de aplicação de diversas ferramentas, ou seja, trabalhar como 
sistema integrados e ações clusterizada; possibilitando assim o surgimento e a observação destas. 



 

Nas análises de Tempos e Grupos, observou-se que houve diferença 

significativa da ação do PISA, em todos os parâmetros analisados, o que confirma a 

ação efetiva do programa sobre os produtores. Na análise dos grupos, que 

representaram diferentes regiões e peculiaridades das diferentes famílias em suas 

estruturas (com diferenças de idades de filhos, agregados, financeiras, culturais, 

dentre outras), obteve-se diferença significativa para Situação da Família (1), que 

envolve além das diferentes perspectivas e esperanças e visões de possibilidades 

futuras. Nos Projetos de Vida (6), onde foram apresentados os sonhos e desejos de 

realização com a atividade, também se obteve diferenças, dessa forma, reforçando 

que mesmo com diferentes perspectivas e projetos das diferentes regiões, o PISA 

possibilita a transformação das famílias, pela visão sistêmica e holítica, através da 

ação clusterizada (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). 

Dentre os produtores de leite, não houve diferença significativa (p >0,05) entre 

os diversificados ou não. O que confirma a multiplicidade de arranjos que o PISA pode 

atender, pois há individualização nas orientações (CAPRA, 2012; ALMEIDA, 2003; 

BERNARD et al., 2010). 

Aprofundando a análise da Tabela 1, a redução do coeficiente de variação (CV) 

do Tempo T1, T2 e T3, considerando os parâmetros Domínio Tecnológico (4), ATER 

(7) e Troca de Ideias (8), indica redução da assimetria técnica dos produtores, ou seja, 

as ferramentas do PISA contribuem para produtores tecnificados ou não, reduzindo a 

diferença tecnológica entre eles (KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2005; 

DELORS, 2010). 

Ao observar os parâmetros 1) Situação da Família, 2) Qualidade do Trabalho, 

3) Tempo de Lazer, 5) Condições da Família, 6) Projetos de Vida, 9) Realização de 

Sonhos e 10) Qualidade de Vida, verificou-se uma indicação de redução da assimetria 

social dos produtores, ou seja, embora em níveis de evolução diferentes e 

aproveitamentos diferentes, em média no resultado da avaliação, os produtores se 

mostraram satisfeitos com os resultados atingidos (HOLDREN, 2009). 

Essas indicações de redução assimétrica técnica e social entre os produtores 

reforça a hipótese de que o PISA potencializa o desenvolvimento rural sustentável dos 

produtores, quer pela implementação tecnológica, quer pela ampliação da qualidade 



 

de vida e satisfação, como impacto social. Ou seja, cumpre os quesitos econômicos 

e sociais (HOLDREN, 2009; VEIGA, 2010). 

Denominou-se econômicos, considerando a tecnificação proposta pelo PISA, 

que segue os parâmetros não de mecanização, mas sim de funcionamento endógeno 

do sistema, otimização do tempo de trabalho e melhoria da qualidade do mesmo. A 

alimentação a pasto e os manejos para bem-estar animal, mudam as interações 

homem/animal, reavivando a satisfação com o trabalho e seu próprio reconhecimento 

e valorização, isso proporciona um aumento na autoestima e empoderamento dos 

atores. Dessa forma, o retorno vai além dos benefícios econômicos, como a aquisição 

de máquinas e equipamentos, mas proporcionando a melhoria da qualidade de vida 

e, por consequência, da autoestima, inserção e reconhecimento social e familiar. 

Outra perspectiva é que a metodologia proporciona ganhos de produção, com 

alterações de manejo, que possibilitam a estruturação do sistema produtivo, com 

baixo investimento e rápido retorno, dessa forma, fortalecendo a capacidade de 

resiliência e não comprometendo a mobilidade do produtor, o que facilita a adoção de 

tecnologia e confiança (HOSTIOU et al., 2012; ALMEIDA, 2003; MACHADO; 

HEGEDUS; SILVEIRA, 2006). 

Esses dois indicativos, fortalecem a hipótese de que a metodologia PISA 

(ferramentas e ATER) propiciam transformações sociais, através de uma ação de 

transferência de tecnologia de forma customizada, não só nos fatores técnicos, mas 

na transformação das vidas dos produtores e suas famílias, pois como se pode 

observar, os resultados refletem o empoderamento e a ação transformadora das 

famílias (MACHADO; HEGEDUS; SILVEIRA, 2006). 

Nas questões dos cursos, nas Tabelas 1 e 2, pôde-se observar que os 

requisitos 11) Cursos – Metodologia e Instrutores, qualidade da metodologia e nível 

dos instrutores, 13) Importância do Conhecimento, atinge valores acima de 83,3%; e 

12) Aplicabilidade do Conhecimento apresentado atinge 73,2%. Todos com diferença 

significativa (p<0,0001) entre os tempos, ou seja, os cursos do PISA foram bem 

avaliados. No entanto, ao analisar os quesitos qualidade, conteúdo e aplicabilidade 

entre si, observou-se que não há diferenças significativas quanto à qualidade dos 



 

Cursos – Metodologia e Instrutores (11) e Importância do Conhecimento (13), mas sim 

a Aplicabilidade do Conhecimento (12). 

Estes resultados podem ser um indicativo de que há necessidade de 

adequação das ferramentas disponibilizadas ao produtor para sua utilização no 

cotidiano da propriedade, quer devido ao seu nível de escolaridade, quer da habilidade 

de utilização de equipamentos como computadores, planilhas eletrônicas, softwares, 

ou outros necessários ao controle de sua produção. Questão não aprofundada neste 

estudo, mas que merece um esforço para a aproximação necessária entre produção 

e ciência, com vistas ao aprimoramento do desenvolvimento rural sustentável. 

Observou-se ainda, na Tabela 1 e 3, que os parâmetros Situação da Família 

(1), Qualidade do Trabalho (2), Tempo/Qualidade Lazer (3) e Domínio da Tecnologia 

(4), nos diferentes tempos, indicam que o crescimento obtido nas diferentes 

avaliações propiciaram ganhos maiores e mais significativos nos três anos em que o 

projeto atuou, indicando ganhos sociais acima de 4,8% ao ano, representando 4,8% 

para Situação da Família (1); 5,5% para Condições de Trabalho (2); 5,5% para Tempo 

de Lazer (3); ganhos tecnológicos de  6,7% ao ano para Domínio da Tecnologia (4). 

Os ganhos anuais com empoderamento (capital social) acima de 14,0% (14,5% 

Troca de Ideias (8); 14,0% Realização de Sonhos (9)); ganhos com desenvolvimento 

social (12,6% Qualidade de Vida (10)) e 7,9% com Projeto de Vida/Sonhos (6)). 

Quando se analisa que os resultados obtidos quanto  aos ganhos no período 

do PISA observa-se que estes ocorreram em vários campos, como no social, 

econômico e  tecnológico, proporcionando empoderamento e desenvolvimento social; 

no mesmo tempo e espaço avalia-se que a metodologia PISA se torna uma grande 

ferramenta se aplicada corretamente, embasada em seus conceitos e princípios, 

seguindo os vários passos que a compõe, levando em conta o respeito e empatia aos 

produtores assistidos, que como visto, propicia o crescimento rápido e seguro da 

produção e do produtor. 

Mesmo havendo diferenças geográficas das propriedades, por se localizarem 

em diferentes municípios/projetos, e por se tratarem de famílias diferentes, com 

peculiaridades que não foram abordadas no estudo, o comportamento das respostas 

apresentou p >0,05, não apresentando diferenças estatísticas significativas, para 



 

projeto/grupo, mas o mesmo não ocorrendo em relação aos tempos. Este resultado 

pode ser entendido pela visão sistêmica do PISA e seu atendimento customizado das 

propriedades, não havendo aplicação de pacotes tecnológicos ou recomendações 

padronizadas, mas conceitos que visam a maximização da utilização dos recursos 

endógenos em consonância com a visão e opção do produtor. 

A metodologia PISA aplicada aos produtores se propõe à ação de transferência 

de tecnologia customizada aos produtores através de ação direta nas propriedades 

de forma bimestral, e alternadamente em reuniões nas UDTs, com análise das 

questões deste local e os conceitos aplicados em relação a adubação, manejo de 

carga, períodos de uso, como também as apresentadas por todos os produtores 

participantes possibilitando, desta forma, a troca de experiências e ampliação da 

análise das diferentes condições, quer de quantidade de animais, área de pastagens, 

alimentos complementares (ração e silagem), condições climáticas e outras peculiares 

de cada propriedade (BOGAN, 2004).  

Neste momento os produtores trocam experiências, informações e 

conhecimentos construídos através do método aprender/fazendo (DELORS, 2010) e 

das discussões sobre as possibilidades e riscos com as diferentes combinações das 

ferramentas dentro do sistema de produção. Esta reflexão grupal, sem competição, 

mas na busca de melhores condições para otimizar os recursos disponíveis, amplia 

as relações e laços entre os participantes do grupo de uma forma positiva, 

restabelecendo e ampliando o sentido de pertencimento (BOGAN, 2004; 

CSIKSZENTMIHALYI, 1999). 

O processo anteriormente descrito mescla as técnicas de benchmarking25 com 

as formas de apropriação do conhecimento e fortalecimento da rede de 

relacionamentos, pois fazem a interação entre o conhecimento explícito da acadêmia 

e os tácitos de sua vivência. (LIPNACK; STAMPS, 1994; NONAKA; TAKEUCHI, 

2008). Esta interação estimula a relação “ganha-ganha” entre produtores e 

consultores, que muitas vezes voltam para academia para busca de soluções para 

_______________  
 
 N.A.: De acordo com Bogan (2004) benchmarking é o método sistemático de busca dos melhores
processos, práticas e ideias inovadoras em um determinado negócio, observando negócios similares, 
que com eficacia conduza a um desempenho superior.  
 



 

questões ainda não estruturadas tecnicamente; outras vezes a troca entre consultores 

e academia, pela possibilidade de superação de paradigmas (KUHN, 2011), 

construindo uma rede de conhecimento que possibilita o poder às transformações, à 

velocidade de busca de solução de problemas e ajustes e à flexibilidade para 

enfrentamento das alterações do mercado (LIPNACK; STAMPS, 1994). 

Os benefícios proporcionados pelo uso das tecnologias, em muitos casos, não 

são revertidos em ganhos econômicos, pois o custo do investimento compromete o 

retorno e seus rendimentos, além do comprometimento dos recursos disponíveis, que 

reduz sua flexibilidade. Esta realidade leva à desmotivação dos filhos pela produção, 

dificultando a sucessão familiar no empreendimento, uma vez que os sucessores não 

vislumbram perspectivas positivas da atividade, optando por outras, externas, que 

coadunem com seus projetos de vida. No caso em estudo, esta afeta de forma 

diferente a condição de vida das famílias (5), pois promove o desenvolvimento de 

habilidades e a construção de conhecimento, com baixo investimento financeiro e 

rápido retorno do capital aplicado, valorizando saberes intrínsecos à atividade, que 

dão estabilidade econômica ao empreendimento, traduzido por melhorias das 

condições de habitação, investimentos em itens que proporcionam conforto, acesso a 

bens e equipamentos domésticos, o que caracteriza a melhoria da qualidade de vida 

dessas famílias e que estimulam os filhos a continuarem o empreendimento 

(ABRAMOVAY et al., 2007; BRUMMER, 2006). 

A Situação da Família (1) reflete alterações que representam perspectivas 

positivas na atividade em diferentes setores da vida, que refletem internamente na 

família, possibilitando a satisfação com sua situação e/ou local em que se encontra, 

perspectiva de sucesso e execução de empreendimentos. 

A interação entre as questões Situação da Família(1), Qualidade do Trabalho 

(2), Tempo/Qualidade do Lazer (3), Domínio da Tecnologia (4) e Condição da Família 

(5), representam a melhoria das condições com valorização de bens materiais, ou 

seja, investimento nas condições da casa, conforto, que de alguma forma reflete na 

situação da família, pois possibilita novos cenários e futuros promissores. Dessa 

forma, esta conjuntura de melhoria da situação e perspectiva da família fortalece a 

fixação no local e favorece a sucessão familiar, proporcionando autovalorização 

cultural e social e uma identidade positiva do local (ABRAMOVAY et al., 2007). 



 

As Condições de Trabalho (2), de uma forma ampla, avaliam o esforço e o 

tempo liberado de trabalho, disponível para qualquer atividade (novos projetos ou 

lazer – tempo de manobra), analisando sua redução frente à tecnologia aplicada. 

Muitas tecnologias baseadas na mecanização atuam neste fator, mas observa-se que 

o PISA incentiva ajustes tecnológicos de forma a otimizar os trabalhos, como também 

alterar o tipo e qualidade do trabalho braçal para o intelectual (DRUCKER, 1993). A 

alteração na organização produtiva da forma de alimentação dos animais e de 

fornecimento de silagem para pastejo reduz o esforço laboral da retirada do material 

do silo e fornecimento no cocho, lembrando que se tratam de pequenas propriedades 

que não comportam a aquisição de máquinas para realização desses trabalhos. No 

caso do pastejo, há necessidade de observação e construção de estratégias para 

definir a melhor ocupação das pastagens existentes, controlando o momento de 

entrada e saída dos animais, para não haver perda de qualidade da forragem 

disponível aos mesmos, avaliação que exige o acompanhamento do desenvolvimento 

das mesmas, relacionando com o clima e prognosticando sua produção de massa 

(HOSTIOU et al., 2015; COURNUT et al., 2010; MADELRIEUX; DEDIEU, 2008). 

Observa-se que o PISA utiliza ferramentas como o planejamento forrageiro, 

manejo de altura de pastagem, adubação/correção e pastejo rotatínuo. Estas 

ferramentas utilizadas de forma sistêmica fazem com que o sistema responda 

rapidamente à intervenção e reduzam o tempo de trabalho de transferência de animais 

entre piquetes, pois se trabalha com números reduzidos de piquetes, ampliando suas 

dimensões, como também a alteração da qualidade de forragem ofertada aos animais, 

propicia redução da quantidade necessária de ração e/ou silagem (VIEIRA, 2015), 

melhor conforto animal, pois possibilita que este escolha o material para sua ingestão, 

atendendo às demandas individuais dos animais (CARVALHO, 2013; CARVALHO et 

al., 2016). 

Essas ferramentas possibilitam a melhoria das condições de trabalho, 

proporcionada tanto pela redução de esforço físico, no caso de redução da oferta de 

silagem (VIEIRA, 2015), como pelo tempo de manejo dos animais na transferência de 

piquetes. Outra alteração observada nas entrevistas foi a qualidade do trabalho, 

redução da atuação braçal, ampliando a atuação intelectual, o tempo de elaboração 

de planejamento e estratégias (HOSTIOU et al., 2015; COURNUT et al., 2010; 

MADELRIEUX; DEDIEU, 2008). 



 

A resposta do sistema à correção/adubação, altura de pastejo, forma de manejo 

e clima, quando da utilização de forma sistêmica e integrada destas ferramentas, 

possibilita o reconhecimento e valorização das mesmas, pois exigem pouco 

investimento financeiro e tem retorno rápido, o que proporciona a possibilidade de 

experienciação das ferramentas pelo produtor, com pouco risco ao seu 

empreendimento. Dessa forma, a concretude das respostas produtivas e o 

entendimento das informações, juntamente com a identificação das prioridades do 

sistema para o planejamento e estratégia em cada momento, possibilita a apropriação 

e construção de conhecimentos sobre o novo modo de trabalho e funcionamento do 

sistema, ampliando suas possibilidades e formas de arranjos e usos dos recursos 

disponíveis (DELORS, 2010; KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2005; NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008). 

Nas Condições de Lazer (3), pôde-se observar como o produtor percebe seu 

tempo disponível, pois isso influencia sua qualidade de vida. Pôde-se observar, ainda, 

se houve ampliação desta qualidade de vida na forma de lazer, ou mesmo na 

realização de trabalhos prazerosos que pudessem ser entendidos como tal e se houve 

maior troca com outras pessoas e/ou valorização das atividades, este parâmetro tem 

forte relação com as condições de trabalho citadas. Muitas vezes, o produtor observa 

a questão de melhoria de lazer, como ampliação do tempo para ‘matear’; ‘visitar ou 

ser visitado’, ou mesmo para o ‘convívio com a família’, ou se permitir outros 

movimentos além apenas do trabalho braçal. Dessa forma, transformando valores e 

crenças sobre a realidade do trabalho, deixando de ser um trabalho ‘escravo’ ou 

‘penoso’, para ‘valoroso’, ampliando sua autoestima, o gosto pelo trabalho e pela 

propriedade (HOSTIOU et al., 2015; COURNUT et al., 2010; MADELRIEUX; DEDIEU, 

2008). 

A falta de perspectiva do produtor rural, traz como consequência problemas de 

sucessão da propriedade, como discutido anteriormente nos parâmetros Situação (1) 

e Condição da Família (5), pela restrição de possibilidades de desenvolvimento de 

uma vida plena, acredita-se que os resultados obtidos e percebidos pelos produtores 

e seus familiares ampliam as possibilidades de conjugação da vida no campo com as 

atividades sociais da cidade, dessa forma ampliam as possibilidades de permanência 

dos sucessores na atividade.  



 

Nos itens Projetos de Vida (6) e Realização dos Sonhos (9), pretendeu-se 

avaliar se houve expansão de perspectiva de vida e aumento da esperança. Neste 

contexto, vale ressaltar que, se o sonho apresentado no início do projeto mantivesse 

o mesmo tamanho, o produtor não teria obtido evolução ou desenvolvimento, pois 

suas necessidades e desejos se manteriam inalterados. Caso ele tenha reduzido, 

pode-se tomar como indicativo de que já tenha realizado em parte seu sonho e 

provavelmente está com novos sonhos que deseja realizar 

(CSIKSZENTMIHALYI,1999). Fato que foi observado, uma vez que se constatou que 

houve realização da maior parte dos sonhos, e os sonhos iniciais tiveram seu tamanho 

reduzido. 

Observou-se ainda que muitas vezes os produtores apresentaram dificuldade 

em lembrar do sonho inicial, e/ou causava risos, pois manifestavam a pequena 

perspectiva que possuíam ou o descrédito que tinham sobre a possibilidade de sua 

realização. No momento da entrevista, mesmo aqueles que tinham sonhos 

ambiciosos, visualizavam a distância entre a realidade e a idealização. Nas Tabelas 1 

e 2, os resultados indicam a transformação e redução entre idealizações e 

realizações, fortalecendo o empoderamento, gerando confiança para ampliar os 

investimentos em produção, ou bens para melhoria da qualidade de vida da família 

(ALMEIDA, 2003; CSIKSZENTMIHALYI, 1999; KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 

2005; MACHADO; HEGEDUS; SILVEIRA, 2006). 

O Domínio de Tecnologia (4) avaliou a distância entre a tecnologia existente e 

o domínio da mesma, com autoconfiança, que possibilita o empoderamento e a troca 

de experiências com outros produtores, vizinhos, amigos (8) Troca de Ideias. Quando 

essas reações se apresentaram, observou-se o inicio da formação de outros vínculos, 

que fortalecem as transformações locais, como cidadania e governança, que neste 

projeto são fortalecidas pelo CTG, exercendo a articulação do PISA junto às 

instituições. O acesso e opção pela tecnologia, proporciona confiança ao produtor 

frente à ciência acadêmica (universidades), o que muitas vezes não ocorre em outros 

projetos, quer por não conseguir perceber como verdadeira, ou instrumento que 

atenda suas demandas, quer por exigir alto investimento, que possam colocar em 

risco sua propriedade e/ou a sobrevivência de sua família (HOSTIOU et al., 2015; 

COURNUT et al., 2010; MADELRIEUX; DEDIEU, 2008; ALMEIDA, 2003; MACHADO; 

HEGEDUS; SILVEIRA, 2006). 



 

 Este processo de construção do conhecimento e troca de informações e 

questões entre a academia e os produtores é mediado pela ATER, que tem como 

objetivo  minimizar o tempo de acesso ou disponibilização de soluções às questões 

apresentadas pelos  produtores, nesta relação, a velocidade das informações é 

importante pois, quanto maior o tempo, maior a perda para todos os envolvidos, 

produtor/ATER/academia, por conseguinte para a sociedade, pela redução do 

desenvolvimento possível, com os recursos disponíveis (ALMEIDA, 2003; MACHADO; 

HEGEDUS; SILVEIRA, 2006; DELORS, 2010; LIPNACK; STAMPS, 1994). 

A aplicação da metodologia PISA, no caso em estudo, tem base na ação direta 

da ATER privada realizada pela empresa Serviço de Inteligência em Agronegócios 

(SIA), no entanto, os produtores recebem em suas propriedades outros tipos de 

ATER, quer pública, através da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER) ou de empresas privadas e/ou comerciais. Ambas atuam como fontes de 

consultoria para atuação na propriedade, possibilitando transformações.  

Avaliando a qualidade da ATER recebida antes do T2 (sem diferenciar a pública 

da privada e/ou comercial) e a do PISA (T3) (7) Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER)), obteve-se diferença significativa e superior quanto aos serviços prestados 

pelo PISA, em termos de qualidade, sendo a deste superior em 44,1%, o que 

comprova que a qualidade e a metodologia utilizada para este serviço é diferenciada 

e se mostrou adequada para as necessidades levantadas junto aos produtores 

(ALMEIDA, 2003). 

Outra questão proposta foi a avaliação da quantidade e qualidade da troca de 

informações de tecnologia/ideias/apoio para a solução de problemas com 

vizinhos/amigos/parentes, antes (T2) e depois do PISA (T3), (8) Troca de Ideias. 

Pôde-se observar que houve ampliação desse fator de forma que os produtores se 

utilizavam da técnica do benchmarking, como forma de entender e reconhecer as 

melhorias possíveis, observando seus companheiros de grupo, quer pelos encontros 

nas reuniões de UDTs, como em outras reuniões, ou encontros da comunidade 

(BOGAN, 2004). 

Observou-se que essa forma de troca de ideias ocorre no mesmo sentido do 

domínio da tecnologia, ampliação dos sonhos e suas realizações, por isso acredita-se 



 

que o diferencial da metodologia PISA não se encontra apenas nas ferramentas em 

si, pois essas estão disponíveis aos diversos profissionais e/ou segmentos que 

trabalham com o setor, mas sim devido a outros fatores como qualificação técnica, 

postura profissional e humana dos técnicos que prestam ATER ao PISA (manifestados 

pelos produtores na questão aberta), além de sua aplicação sistêmica integrada na 

produção agropecuária, que amplia os resultados e proporciona transformações 

pessoais e sociais, pela necessidade de alteração da forma de observação e análise 

dos fatores interferentes no processo de produção (ALMEIDA, 2003; CAPRA, 2012). 

A qualificação técnica é importante, pois há necessidade de conhecimento e 

experiência para que a avaliação e definição das possíveis estratégias a serem 

utilizadas no sistema, de forma customizada, gerem os resultados pretendidos com a 

garantia de otimizar os recursos disponíveis, sem colocar em risco a produção ou o 

capital dos produtores, com as alterações que se apresentarem (HOSTIOU et al., 

2012; ALMEIDA, 2003; CAPRA 2102). 

A postura profissional é imperativa, pois exige que as ferramentas sejam 

apresentadas de forma dialógica, problematizada e utilizando de técnicas 

andragógicas26 que possibilitem a construção conjunta das soluções das questões 

que se apresentam, utilizando as informações e recursos disponíveis, agregadas às 

experiências anteriores, que possam ser (re)avaliadas, apoiando a apropriação e 

construção de novos conhecimentos (ALMEIDA, 2003; MACHADO; HEGEDUS; 

SILVEIRA, 2006; KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2005; DELORS, 2010). 

Dessa forma, interligam-se as questões de domínio de tecnologia (4) e ATER 

(7), pois fomentam uma transformação não apenas produtivas, ou no nível tecnológico 

mecanizável/automatizado, mas no conhecimento tecnológico e sua utilização correta 

nos diferentes momentos da produção, organizando a forma de trabalho e produção, 

possibilitando o empoderamento, com as questões que tratam da busca de realização 

dos sonhos (9) e transformações maiores (1- Situação da Família; 2- Qualidade do 

Trabalho; 3- Tempo/Qualidade do Lazer; 5- Condição da Família; 6- Projetos de Vida 

_______________  
 
26 N.A.: De acordo com Knowles, Holton III e Swanson (2005) andragogia se caracteriza como a arte 
ou ciência de orientar adultos a aprender,. O termo, cunhado por Knowles na década de 1970 remete 
ao conceito criado pelo autor para definir a tipologia  e características de educação diferenciada voltada 
para o adulto, em contraposição à pedagogia, que se refere à educação de crianças. 



 

e 10- Qualidade de Vida), que ainda são percebidas, mas não medidas, como o  

empoderamento e governança (KNOWLES; HOLTON III; SWANSON, 2005; 

DELORS, 2010, MACHADO; HEGEDUS; SILVEIRA, 2006). 

A Realização dos Sonhos (9): nesta questão retorna-se à avaliação da 

visualização de perspectivas e suas realizações, avaliando o empoderamento e a 

mobilização para a solução dos sonhos apontados. Os produtores acreditam na 

possibilidade de concretização de seus sonhos e não na ‘dádiva’ que outros possam 

propiciar. Observou-se esta transformação, pois os produtores pesquisados 

manifestaram positivamente no momento da pesquisa, que realizaram muito mais do 

que realizavam antes da participação no programa, acreditando em possíveis 

mudanças em suas vidas, pois já haviam vivenciado algumas experiências de 

realização que não acreditavam ser possível e que viram ser concretizadas 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1999; MACHADO; HEGEDUS; SILVEIRA, 2006). 

Avaliou-se também a Qualidade de Vida (10) pela perspectiva de satisfação do 

produtor anterior (T2) e posterior (T3) ao PISA, buscando captar o resultado da 

intervenção ocorrida na propriedade, tomando como referência o tempo disponível 

para família, prazer para o trabalho e suas realizações, ou seja, satisfação com sua 

situação.  

Buscou-se avaliar esta de uma forma ampla, pois anteriormente foram 

analisados vários componentes sociais, que influenciam na mesma, comparando-se 

a qualidade antes e depois do PISA, visando quantificar o resultado da ação, que 

demonstrou ser positiva, corroborada pelos outros fatores convergentes. 

Assim, quando questionados sobre os pontos positivos e negativos do PISA, 

observou-se que os relatos realçaram apenas os pontos positivos, não havendo 

manifestação de negatividade, mesmo quando reforçada a questão como forma de 

correção do programa, não houve relatos negativos do PISA. Deve-se registrar a 

empatia dos produtores ao projeto e o atendimento dos consultores, fator que exibe 

sua força pelas manifestações de confiança, credibilidade e comprometimento dos 

participantes, norteada por valores e a metodologia de execução. 

 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise realizada no PISA demonstrou resultados virtuosos deste, 

confirmando que a metodologia PISA, que propõe conceitos e ferramentas para 

utilização com visão sistêmica e holística; proporciona o afloramento de propriedades 

emergentes de cunho social.  

A metodologia PISA é composta por ferramentas tecnológicas e ATER 

inovadoras, que envolvem de forma sustentável toda a propriedade e a família, com 

visão holística e ação sistêmica, reduzindo as assimetrias tecnológicas e sociais; 

possibilitando transformações que corroboram com a construção dos capitais humano 

e socioeconômico. Esta construção se dá, principalmente ao promover o acesso às 

inovações tecnológicas, proposição de estratégias, apoio e liberdade de decisão e 

participação da família nas decisões e ações do projeto. 

Neste contexto, considerando a proposta de visão sistêmica e holística do 

PISA, como um SIPA, que leva à atuação de forma efetiva na transformação das 

regiões, não como modelos pré-concebidos ou fórmulas fechadas, mas otimizando o 

avanço dentro das condições endógenas existentes, e dos capitais (social e natural) 

encontrados; evidenciando sua efetiva ferramenta de ação na potencialização do 

desenvolvimento rural. Este fato ocorre devido as recomendações de rápido resultado 

e baixo investimento, o que possibilita sua realização pelo produtor, sem que o mesmo 

comprometa o empreendimento ou coloque em risco a família.  

Estes processos de gestão e implantação das tecnologias do produtor rural e 

sua família e que de forma sistêmica são revertidos em benefícios socioeconômicos, 

são considerados fortes agentes de transformação social e empoderamento, que 

corroboram com os resultados da avaliação dos impactos sociais do PISA. 

Para o funcionamento do sistema produtivo e o surgimento das propriedades 

emergentes, não se pode esquecer que tratar-se de uma metodologia que traz em 

seu bojo a proposta de atuar de forma multi e interdisciplinar, nos paradigmas da visão 

sistêmica, holística e integrada, que atua através de conceitos, ferramentas e ATER, 



 

dessa forma, trazendo grande parte do seu sucesso no relacionamento do consultor 

com o produtor e sua família. 

Há necessidade de aprofundar os estudos do ajuste e adequação das 

ferramentas de controle disponibilizadas ao produtor, visando facilitar sua utilização, 

observando a escolaridade, habilidade com tecnologias modernas e os registros 

necessários ao controle de produção. Desafio para ciência e aproximação à realidade 

do setor produtivo, com vistas ao desenvolvimento rural sustentável. 

Ressalta-se que neste trabalho foram avaliados alguns aspectos qualitativos 

da ATER que são importantes para o funcionamento da metodologia, tais como, 

domínio do conhecimento técnico, criatividade na utilização dos recursos endógenos, 

simplicidade e humildade da ação do consultor junto às famílias, ética e valores 

morais. 

No entanto, observa-se que neste processo que não é estanque, há a 

necessidade de estudos futuros com métricas que possibilitem o aprofundamento do 

efeito do PISA e a caracterização do perfil dos consultores da ATER na aplicação das 

ferramentas, descrição detalhada da metodologia PISA, para que a mesma possa ser 

replicada em escala, mantendo o mesmo padrão de qualidade observado neste 

estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sucesso identificado no PISA, deve ser entendido como o resultado de um 

processo que envolve metodologia específica, com aplicação de conceitos e 

ferramentas e metodologia de aprendizagem em ATER, entidades que conjuntamente 

promovem transformações sociais significativas na vida da família rural. 

Posto isso, a descrição metodológica realizada visou nortear as ações do PISA 

como prática que incentiva o empoderamento e a transformação destes 

conhecimentos em valores econômicos, por sua replicabilidade, pode ser utilizada em 

diferentes regiões e públicos. 

O PISA possibilita uma troca rápida de experienciação entre os diferentes 

atores produtores/consultores/pesquisadores, desenvolvendo práticas metodológicas 

que oferecem a conversão de conhecimentos tácitos em explícitos e vice-versa.  

Esta forma de atuação permite a quebra de paradigmas, construção de 

conhecimentos para todos os atores, fortalecimento da ciência como elemento de 

transformação do tecido social e o desenvolvimento sustentável.  

Considera-se que os elementos essenciais de aprendizagem para ATER, ao 

serem estruturados, devam favorecer a construção de competências recomendadas 

para a abordagem adequada aos produtores, de forma a contribuir com seu processo 

de aprendizagem, construção do conhecimento e, consequentemente, seu 

empoderamento.  

A constituição de rede clusterizada de parceiros no processo de implantação 

do PISA e sua ação customizada, estabelece relações de confiança pela otimização 

dos recursos endógenos e ecossistêmicos, fortalecendo a confiança e a segurança 

para tomada de decisões.  

Dessa forma, a confluência de ATER, com consultores com perfil próprio 

possibilita a rápida transferência de informações, valorizando a aplicação customizada 

de conceitos e ferramentas, com visão holística e atuação sistêmica.  



 

Estas visões, agregadas à aplicação customizada dos conceitos e ferramentas, 

possibilita a melhor organização da produção, com baixo investimento e rápido 

retorno, concretizando o reconhecimento da aplicabilidade e funcionalidade destas e 

seu valor, sem comprometer o empreendimento ou sem colocar a família em risco. 

Questões estas que possibilitam as transformações de produção, organização de 

trabalho e conhecimento, valorizando as atividades da família rural e possibilitando a 

ampliação e a transformação de suas vidas, fixando o homem no campo e a facilitando 

a sucessão familiar.  

A visão ampliada dos ganhos sociais, econômicos e ambientais, trazem em seu 

bojo transformação de valores e qualidade de vida. 

Os resultados virtuosos do PISA demonstraram que a metodologia, utilizando 

os conceitos e ferramentas propostos, com visão sistêmica e holística, afloram as 

propriedades emergentes de cunho social.  

Ressalta-se que aspectos qualitativos da ATER são importantes para o 

funcionamento da metodologia, tais como domínio do conhecimento técnico, 

criatividade na utilização dos recursos endógenos, simplicidade e humildade da ação 

do consultor junto às famílias, ética e valores morais. 

Observa-se que há a necessidade de aprofundamento, ajustes e adequações 

nas ferramentas de controle disponibilizadas ao produtor, com o intuito de facilitar sua 

utilização, uma vez que há assimetria no nível de cognição e habilidades com 

tecnologias modernas. Além disso, observa-se também as questões referentes ao 

perfil técnico para atuação na metodologia PISA e sua difusão e formação de novos 

profissionais, uma vez que o PISA se baseia em filosofia, conceitos básicos e 

ferramentas. 

Os resultados apresentados nesta tese não são estanques, e suscitaram outras 

questões e demandas, que necessitam de estudos futuros para aprofundamento e 

entendimento do PISA. Aprimoramento da proposta metodológica de ATER, 

observando que o próprio PISA nos coloca uma rede clusterizada, com aplicações 

customizada, tarefa que exige investimento em mais pesquisas e discussões sobre o 

tema. 



 

A discussão é ampla e complexa, e não foi encerrada com este estudo, pois 

trata-se de um processo em movimento, que exige a construção de novos corpos de 

conhecimento, técnicos e científicos sobre as práticas apresentadas e os processos 

de aprendizagem, empoderamento e transformação social. 
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