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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o potencial de desenvolvimento 

rural e as condições de vida dos agricultores familiares dos municípios de Tombos e 

Araponga, ambos localizados na Zona da Mata de Minas Gerais. Para tanto foram utilizados 

dois indicadores sintéticos: o Índice de Desenvolvimento Rural – IDR e o Índice de 

Condições de Vida – ICV. A base teórica dos referidos índices foram extraídos de Kageyama 

(2004 e 2008), Rambo et. al. (2012) e Sepúlveda (2008). Para o cálculo do IDR foram 

utilizados dados secundários coletados dos Censos Demográficos (2000 e 2010), Censo 

Agropecuário (2006) do IBGE, no DATASUS, nos Planos de Desenvolvimento Rural e em 

dissertações e teses dos dois municípios. Já para a apuração do ICV foram coletados dados 

primários por meio da aplicação de questionários aos agricultores familiares e entrevistas 

semi-estruturadas aos representantes de instituições e órgãos públicos dos municípios. O 

trabalho apresenta uma base teórica que discute o desenvolvimento rural ao longo dos tempos 

evidenciando a nova ruralidade que vem sendo debatidos por vários pesquisadores, órgãos 

públicos e representantes da classe rural. O foco destes debates esta em compreender a 

realidade da população rural e construir, coletivamente, políticas públicas e programas que 

ofereçam subsídios para a promoção do desenvolvimento rural nas dimensões econômica, 

social e ambiental. Ao longo do texto o leitor poderá acompanhar a dinâmica do 

desenvolvimento rural sustentável por meio do IDR e conhecer, pelos resultados do ICV, a 

percepção dos agricultores familiares acerca das suas reais condições de vida. Os resultados 

apurados pelo IDR apontaram uma tímida evolução no desenvolvimento em ambos os 

municípios pesquisados. O IDR geral para Tombos foi de 0,42 e para Araponga foi de 0,39, 

classificados respectivamente em Médio e Médio Baixo. Com exceção ao sub-indicador de 

meio ambiente os demais apresentaram resultados classificados em Médio Baixo, indicando 

um potencial fraco para o desenvolvimento rural. A presença de instituições de apoio e 

fomento ao desenvolvimento rural é reconhecida nos dois municípios como importantes 

instrumentos para o processo de desenvolvimento segundo seus representantes legais. Porém, 

na percepção dos agricultores familiares a atuação das mesmas está aquém das suas 

demandas.  Este último grupo acredita que as instituições precisam ter seus planos 

reformulados, incluindo uma maior participação dos atores na construção das políticas e 

programas para o desenvolvimento rural. 
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Com relação às suas condições de vida, os agricultores familiares demonstram satisfação, 

principalmente com relação a moradia, alimentação, saúde e área cultivável. Já nas variáveis 

relacionadas a participação em grupos sociais, políticos e institucionais os índices encontrados 

estão classificados em Médio Baixo e Baixo, indicando dificuldade na formação de capital 

social e na construção de redes, o que fortaleceria os agricultores familiares e contribuiria para 

o desenvolvimento rural sustentável.  

 

Palavras chaves: Desenvolvimento Rural Sustentável, Agricultura Familiar, Capital Social 

Índice de Desenvolvimento Rural e Índice de Condições de Vida. 
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ABSTRACT 

 

This work presents the results of a study on the potential for rural development and the 

livelihoods of family farmers in Tombos and Araponga cities, both located in the Forest Zone 

of Minas Gerais – Brazil. For that, two synthetic indicators were used: Rural Development 

Index - IDR and Living Conditions Index - ICV. These indicators are based on the works of 

Kageyama (2004 and 2008), Rambo et al. (2012) and Sepúlveda (2008). To calculate the IDR 

were collected secondary data from the Population Censuses (2000 and 2010), Census of 

Agriculture (2006) from the Brazilian Institute for Geography and Statistics – IBGE, Rural 

Development Planes and others studies concerned to both cities mentioned. And to determine 

the ICV were collected primary data applying questionnaires to the family farmers and 

interviews were done with institutions´ agents and public agencies. This study promotes a 

discussion about rural development in the course of time showing the new rurality that has 

been debated by many researchers, government agencies and rural class´ representatives. The 

essential of this debate is to understand the reality of rural population and construct 

collectively programs and public policies that provide subsidies for the promotion of rural 

development in the economic, social and environmental dimensions. Throughout the text, the 

reader can follow the dynamics of sustainable rural development through the IDR and meet, 

by the results of the ICV, the perception of farmers about their real living conditions. The 

results obtained by IDR pointed a timid evolution in development in both surveyed cities. The 

overall IDR for Tombos was 0.42 and 0.39 for Araponga, ranked respectively in Low and 

Middle Low. Except the sub-indicator of environment others had results classified into 

Medium Low, indicating a low potential for rural development. The presence of supporting 

and fostering rural development institutions is recognized in both municipalities as important 

instruments for the process of development in accordance with their legal representatives. 

However, at the perception of family farmers the performance of the same is short in their 

demands. This latter group believes that institutions must have their plans redesigned, 

including a greater involvement of stakeholders in building policies and programs for rural 

development. Regarding their living conditions, family farmers were satisfied, specially with 

respect to housing, food, health and cultivable area. Now the related variables the 

participation in social, political and institutional groups the indices found are ranked in 

Middle Low and Low, indicating the difficulty in forming social capital and in building 
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networks, which would strengthen the family farmers and would contribute to the sustainable 

rural development.   

 

Keywords: Sustainable Rural Development, Family Farming, Social Capital, Rural 

Development Index and Living Conditions Index. 
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Desenvolvimento Rural Sustentável e as condições de vida dos agricultores familiares na 

Zona da Mata Mineira: os casos comparados de Tombos e Araponga. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O debate em torno do tema desenvolvimento rural sustentável apresenta, ao longo dos 

tempos, novos contornos epistemológicos e empíricos. Esta dinâmica vem provocando 

diversos estudiosos que buscam compreender e explicar a lógica deste processo, tanto em 

âmbito local quanto a nível regional e nacional.  Mudanças significativas já foram apontadas 

por estudiosos e pesquisadores do processo de desenvolvimento rural, incluindo as de cunho 

conceitual.  

 Várias expressões foram utilizadas ao longo do tempo para defini-lo: desenvolvimento 

agrícola (anos 50 e 60), desenvolvimento agrário (final dos anos 60 e parte dos anos 70), 

desenvolvimento rural (anos 70, no auge da Revolução Verde), desenvolvimento rural 

sustentável (década de 80) e desenvolvimento local (NAVARRO, 2001). 

 O autor afirma que, acompanhando as variações conceituais, o Estado instituiu ações 

previamente articuladas com o objetivo de induzir mudanças no meio rural e que, apesar das 

variadas definições acerca do tema, o que mudou realmente nas ações propostas foi a forma 

de estabelecer estratégias, definir os níveis de prioridades e a ênfase na metodologia. 

 Nos anos de 1970, quando as ações e políticas públicas se voltavam para a 

modernização da agricultura, o espaço rural, segundo Delgado (2001), foi remetido à 

produção agrícola. Neste espaço foi estimulado a adoção de pacotes tecnológicos em busca do 

aumento da produtividade.  

 O cenário do espaço rural foi portanto alterado, principalmente os ocupados por 

pequenos produtores, que não conseguiam acompanhar a evolução tecnológica da agricultura. 

Neste período, ocorreu também um processo de degradação ambiental, esvaziamento do 

campo e aumento a desigualdade social, pois se formou as oligarquias rurais ligadas à grande 

propriedade territorial e ao capital comercial (DELGADO, 2001, p. 165). 

 A partir dos anos 80, a sociedade travou uma luta por um modelo mais viável de 

desenvolvimento cujo foco era possibilitara permanência do homem no campo com boas 

condições de vida, promover geração de emprego e renda e a utilização responsável dos 

recursos naturais. A busca era por um desenvolvimento que fosse capaz de atender às 
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necessidades das gerações presentes sem comprometer as possibilidades das gerações futuras 

em satisfazerem as suas, ou seja, o desenvolvimento sustentável1. 

 A Zona da Mata de Minas Gerais, a exemplo de outras regiões brasileiras, após a 

propagação da modernização da agricultura desencadeada pelo processo denominado 

“Revolução Verde” (final dos anos de 1960 e 1970), mergulhou em uma situação de declínio 

econômico, estagnação e pobreza, principalmente nas áreas rurais. 

  Este processo desencadeou resultados diversos em termos de abrangência territorial e 

publico atingido. De um lado elevou a produção fazendo surgir e fortalecer um setor 

agropecuário de mercados e complexos agroindustriais. Porém, do outro lado provocou 

degradação ambiental, êxodo rural e negativos impactos socioculturais por excluir o segmento 

da agricultura familiar (TONNEAU, et. al., 2005). 

 Segundo Souza (2004), o processo de degradação ambiental foi responsável, pelo 

menos em parte, tanto pelo empobrecimento dos produtores rurais da região quanto pelo 

aumento no êxodo rural. Nesta mesma corrente de pensamento, Cardoso et al. (2004), 

afirmam que a degradação ambiental e a precária situação econômica dos pequenos 

produtores, somados à falta de assistência técnica e às oscilações do mercado do café foram 

os grandes entraves para o processo de desenvolvimento nas áreas rurais da Zona da Mata de 

Minas Gerais.  

 Com este cenário, tornava-se imprescindível para a retomada do desenvolvimento na 

região ações que visassem melhorar a produtividade das propriedades e minimizassem os 

impactos ambientais e sociais nas áreas rurais. Estes problemas chamaram atenção das 

instituições de pesquisa e extensão, especificamente da Universidade Federal de Viçosa e o 

Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata de Minas Gerais. 

 De acordo com Souza (2004), estas instituições, em parceria com o Sindicado dos 

Trabalhadores Rurais de Araponga, fixaram dois pontos para reflexões e trabalhos na região: 

intensificação do uso responsável do solo em terras já ocupadas e o desenvolvimento de 

outras fontes de geração de trabalho e renda baseados na melhor utilização dos recursos 

naturais.  

 A primeira ação efetiva ocorreu com a implantação de um diagnóstico piloto no 

município de Araponga, em 1993.  O resultado deste diagnóstico apontou o enfraquecimento 

do solo como um dos principais problemas da baixa produtividade da região. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1A definição de desenvolvimento sustentável foi estabelecida pelo Relatório de Brundland, publicado em 1987, 
como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras de 
atenderem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991). 
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Enfraquecimento este provocado principalmente pelo manejo inadequado dos recursos 

naturais, incluindo-se aí extensiva utilização de agrotóxicos e desmatamentos para produção 

do café (CARDOSO et al., 2004). 

 A realização do diagnóstico e de outras pesquisas na região culminou na proposta de 

utilização de novas tecnologias de produção, dentre elas, o manejo adequado e natural do 

solo, a produção agroecológica e a experimentação participativa com Sistemas Agro-florestais 

– SAF’s2.  Estas ações foram apresentadas como solução para a melhoria da qualidade do solo 

e maior eficiência na utilização dos espaços e recursos naturais disponíveis nas unidades de 

produção. A experiência foi, a partir de 1994 e 1995, expandida para o município de Tombos 

e mais cinco outros municípios da região da Zona da Mata3.  

 Os municípios, por intermédio do Centro de Tecnologias Alternativas4 -CTA – e em 

parceria com a Universidade Federal de Viçosa – UFV - tiveram a oportunidade de vivenciar 

experiências coletivas por meio de diagnósticos participativos e ações conjuntas que os 

levaram a se destacarem por sua produção agroecológica e pelo fortalecimento da agricultura 

familiar, servindo-se, inclusive, de modelo para quem optasse a experimentar as novas 

técnicas de produção e construção coletiva de uma organização social (CTA, 2009). 

 Essas ações, segundo depoimentos coletados durante as entrevistas de representantes 

das instituições e do poder público local, fortaleceram o pensamento coletivo, fazendo surgir 

entidades de apoio e ferramentas estratégicas para atender aos pequenos agricultores, 

fortalecendo-os em suas bases e proporcionando-lhes maior autonomia, poder de articulação e 

melhores condições para permanecer no campo.  

 Neste contexto destacam-se as seguintes ações: criação dos Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais de Tombos – STR - as Associações de Agricultores Familiares de 

Araponga – AAFA – em Araponga, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Tombos 

– APAT – em Tombos e os Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – 

PMDRS - nos dois municípios. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Os sistemas agroflorestais (SAF’s) são formas de uso da terra em que há um consórcio de espécies arbóreas, 
cultivos agrícolas e/ou criação de animais numa mesma área de maneira simultânea ou ao longo do tempo. 
Sistemas agroflorestais: vantagens e desvantagens. Publicado em 01/03/2012. Disponível em: 
http://www.cpafac.embrapa.br/imprensa/artigos_tecnicos/artigos-de-midia Acesso em 23 jan. 2014. 
 
3A Zona da Mata de Minas Gerais é uma das doze mesorregiões do Estado de Minas Gerais e é composta por 
143 municípios, dos quais 128 possuem população inferior a 20 mil habitantes (CTA, 2002). 
 
4O CTA - Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata é uma organização não governamental com sede 
em Viçosa, criada em  1987 por lideranças sindicais, técnicos, professores e pesquisadores  comprometidos com 
a construção de um modelo de desenvolvimento rural sustentável adequado para a Zona da Mata de Minas 
Gerais (CTA/ZM, 2002). 
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 Em Araponga destaca-se também o processo de compra conjunta de terras, que 

comprovou a eficácia das ações coletivas. Neste processo, os agricultores familiares que não 

possuíam terras adquiriam-nas por meio de empréstimos, realizados primeiramente entre eles 

mesmos e, mais tarde por intermédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais que passou a 

gerir os recursos do referido projeto. 

 Os PMDRS nasceram sob a exigência do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a 

partir de 1995, como condição para que os municípios pudessem receber os recursos do recém 

criado Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.  Estes 

Planos, cujo objetivo era diagnosticar a realidade dos municípios e planejar ações para a 

promoção do desenvolvimento rural, deveriam, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada - IPEA - serem aprovados por Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural – 

CMDR. 

 Os referidos Conselhos Municipais tinham como objetivo principal propor diretrizes 

para formulação e implementação de políticas públicas em três eixos: desenvolvimento rural 

sustentável, reforma agrária e agricultura familiar (IPEA, 2010). Desta forma surgiram os 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável de Tombos (Lei Municipal nº 

1.221, de 14 de setembro de 1998) e de Araponga (Lei Municipal nº 587, de 31 de agosto de 

2001).  

 Com base nestas informações este estudo propôs conhecer a realidade das zonas rurais 

dos municípios de Tombos e Araponga, na percepção dos agricultores familiares, entidades de 

apoio à agricultura familiar e órgãos públicos. Os municípios foram escolhidos como objetos 

e sujeitos deste trabalho por terem sido cenários de pesquisas sobre questões que envolvem o 

desenvolvimento rural, trabalhos coletivos, o empoderamento da agricultura familiar, redução 

de pobreza rural e propostas de novas tecnologias nos processos produtivos, cujo foco era 

aumentar a produtividade e gerar trabalho e renda. Algumas pesquisas foram referenciadas 

neste trabalho. 

 O percurso levou a averiguar a aplicação das propostas contidas em cada elemento que 

compôs o conjunto de ações em prol do desenvolvimento rural, resultantes do esforço coletivo 

empenhado nos municípios, bem como as contribuições e/ou intervenções deste processo. Na 

sequência, a pesquisa identifica quais os avanços foram obtidos nos municípios, nas 

dimensões econômica, social e ambiental, no contexto do desenvolvimento rural, bem como 

os atores reconhecem este desenvolvimento . 
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 Os aspectos econômicos, se analisados isoladamente, não contemplariam o todo que 

compõe a questão do desenvolvimento. Incluir a dimensão social e ambiental ampliaria o 

sentido da investigação deste trabalho. Para tanto, aplicou-se o Índice de Desenvolvimento 

Rural - IDR - que segundo Kageyama (2004) dispõe de um conjunto de indicadores que 

podem descrever o desenvolvimento rural nas dimensões: econômica, social, e ambiental.  

 Ainda assim, uma lacuna persistiria, pois os dados mais fiéis podem não representar as 

percepções reais. Portanto, foi importante inserir a participação dos atores, analisada neste 

caso pelo Índice de Condições de Vida – ICV - que considera o reconhecimento da realidade 

local e seus avanços na percepção dos atores sociais. 

 A pesquisa apresenta a partir das questões propostas, a seguinte hipótese: a formação 

do capital social, construído a partir das instituições e organizações (formais e informais), 

contribui para Desenvolvimento Rural Sustentável e para a melhoria das condições de vida 

dos agricultores familiares, na percepção dos atores sociais. 

 Neste contexto, o objetivo geral desta pesquisa é conhecer a realidade das zonas rurais 

dos municípios de Tombos e Araponga bem como a dinâmica do desenvolvimento rural 

sustentável, entre os anos de 2000 a 2010, na percepção dos atores sociais envolvidos. 

!

 Especificamente pretende-se: 

a) Investigar o grau de desenvolvimento rural dos municípios nas dimensões 

econômica, social e ambiental por meio do IDR; 

b) Investigar a presença de capital social, construído a partir da criação de instituições 

e os trabalhos coletivos, e sua participação no processo de Desenvolvimento Rural 

Sustável; 

c) Identificar as instituições de fomento ao desenvolvimento rural e seu papel nos 

dois municípios;  

d) Identificar como os representantes das instituições e do poder público percebem os 

avanços obtidos com as ações coletivas por meio de entrevistas; 

e) Investigar como os agricultores familiares percebem e avaliam suas condições de 

vida, pela aplicação do ICV. 

  

 O texto será apresentado em cinco capítulos descritos a seguir, além desta introdução e 

das conclusões. O capítulo um apresenta o referencial teórico tratando do tema 
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desenvolvimento rural, conceito e história, a nova ruralidade, a abordagem territorial, as 

estratégias de desenvolvimento e o capital social no referido processo.  

 O capítulo dois versa sobre os aspectos metodológicos da pesquisa, apresentando-se 

em três seções: a primeira define a natureza da pesquisa; a segunda apresenta os indicadores 

utilizados para mensurar desenvolvimento rural e índice de condições de vida; a terceira seção 

identifica as técnicas para o levantamento, análise e tratamento dos dados primários.  

 O terceiro capítulo se concentra na caracterização das áreas de estudo. Já o quarto 

capítulo apresentará os resultados de uma pesquisa exploratória realizada por meio de análise 

documental, leitura de teses e dissertações e visitas in loco, identificando a presença e 

influência das instituições e do poder público no processo de desenvolvimento dos 

municípios.  

 O quinto e último capítulo apresenta os resultados da adaptação do Índice de 

Desenvolvimento Rural – IDR, estimados por meio de dados secundários e do Índice de 

Condições de Vida – ICV estimados em dados primários com a aplicação dos questionários. 

Os resultados estimados para os dois municípios são discutidos a partir do referencial teórico 

levantado. Em seguida são apresentadas as conclusões e algumas recomendações para novas 

pesquisas.  
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CAPÍTULO - 1 -  O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

 A finalidade deste capítulo é apresentar o marco teórico desta pesquisa descrevendo 

rural contemporâneo, apontando os conceitos de desenvolvimento rural em um recorte 

temporal que engloba desde os anos 60 e 70, no auge da modernização da agricultura até nos 

dias atuais, bem como a nova ruralidade emergente, as estratégias de desenvolvimento, a 

importância da agricultura familiar no processo de desenvolvimento rural e o capital social. 

 O texto partirá da definição de rural e desenvolvimento rural seguindo para a 

apresentação do contexto do novo rural brasileiro, a presença e importância da agricultura 

familiar no processo de desenvolvimento, a formação de capital social, a abordagem territorial 

e as estratégias propostas para promoção do desenvolvimento rural contemporâneo. 

 

1.1. Mas afinal, o que é “rural”? 

  

 De acordo com Kageyama (2004), no início do século XX, a Sociologia Rural 

distinguia rural e urbano pelos elementos que caracterizavam cada um deles em separado. 

Porém, segundo a autora, os elementos caracterizadores do rural sofreram grandes alterações 

ao longo do tempo, ganhando novos contornos, tais como maior presença e força de pequenas 

e médias propriedades, reduzindo a hegemonia dos grandes latifúndios, modernização da 

agricultura, diversificação da forma de gerar renda através da pluriatividade 5  e 

multifuncionalidade6 das propriedades e a chegada de indústrias no meio rural. Estas e outras 

mudanças alteraram a paisagem e o conceito do “rural” bem como reduziu, de forma 

acentuada, as diferenças culturais entre campo e cidade (KAGEYAMA, 2004). 

 Pires (2004) afirma que mudanças significativas sobre o conceito de “rural” podem ser 

percebidas na sociologia rural, principalmente a partir dos anos de 1970,com o declínio do 

modelo desenvolvimentista proposto pela modernização da agricultura e pelas mudanças no 

mercado capitalista, em nível global. Nessa linha de raciocínio, Schneider (2004) enfatiza que 

depois de transcorridas as transformações estruturais do capitalismo, a partir da década de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5Fenômeno que pressupõem a combinação de pelo menos duas atividades, sendo uma delas a agricultura 
(SCHNEIDER, 2009). 
 
6 A multifuncionalidade da agricultura é determinada por um conjunto de externalidades, ou seja, benefícios ou 
prejuízos adicionais que se geram pela atividade em si (ECHEVERRI, 2005, p.97) 
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1970 (intensificada a partir de 1990), uma nova fase se estabelece com características 

específicas de maior flexibilidade nos processos produtivos, descentralização das unidades de 

produção e por relações trabalhistas menos formais. 

 Essa nova fase reflete na agricultura e no mundo rural em geral por meio de diversas 

facetas e/ou dimensões, dentre elas, a abertura de mercado, novas tecnologias, a pluriatividade 

no meio rural, complementando a renda e gerando emprego, fortalecimento da participação 

nos processos públicos e políticos, a demanda crescente pela preocupação com a dimensão 

ambiental e o melhor gerenciamento dos recursos naturais, que passam a ser considerados 

como capital e fonte de competitividade (SCHNEIDER, 2004).  

 Sem sombra de dúvida uma nova ruralidade emergiu, tendo como foco as relações 

sociais, a coletividade, a integração entre os diversos atores locais em diversas escalas e o 

papel das instituições. Segundo Pires (2004), termos como comunidade, camponês, rural e 

modernização foram substituídos, respectivamente, por localidade, agricultor familiar, 

ruralidade e multifuncionalidade; o rural passa a ser visto não como espaço geográfico 

determinado, mas sim, como um espaço de construção social produzido por diferentes grupos, 

sejam de origem rural ou urbana (PIRES, 2004). 

 Na mesma linha de pensamento, Kageyama (2008) afirma que uma “nova ruralidade” 

emergiu contrapondo às visões tradicionais em que o rural era sinônimo de distante e 

atrasado. Essa nova ruralidade, portanto, apresenta um cenário de diversidade de ocupações, 

serviços e atividades produtivas (pluriatividade). Nela se exercem outras funções além da 

produtiva (multifuncionalidade) proporcionando, em contraponto, uma maior interação entre 

urbano e rural, com uma maior valorização deste último, invertendo inclusive, a 

movimentação de uma parcela da população em direção aos espaços rurais. 

 Em 2008, um documento produzido durante a realização da 1ª Conferencia Nacional 

para o Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário -CNDRSS/2008 destaca o nascimento 

de uma “nova ruralidade”, redefinindo a caracterização dos municípios rurais estabelecida 

pelo IBGE e por suas atividades agropecuárias.  

 Assim, municípios rurais passam a ser aqueles cuja população é formada por menos de 

cinquenta mil habitantes e sua densidade demográfica não ultrapasse 80 hab/Km² (habitantes 

por quilômetro quadrado). As relações entre homem e natureza, a produção de conhecimentos 

e saberes locais, o patrimônio cultural e social, as inter-relações entre rural e urbano e entre as 

diferentes atividades exercidas no meio rural, passam a ser (re) consideradas e muito mais 

valorizadas (CNDRSS/2008). 
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 As mudanças pelas quais vem passando o atual espaço rural oportuniza o nascimento 

de uma nova ruralidade, que se orienta por um conjunto de três segmentos: o primeiro advém 

dos resultados da manutenção da paisagem, reconstituída ou assegurada pela conservação da 

biodiversidade, o segundo parte do aproveitamento econômico derivado dos recursos e 

belezas naturais, que podem ser exploradas com o turismo, e o terceiro, a emergência de 

utilização de energias renováveis disponíveis nos espaços rurais (VEIGA, 2004) .  

 Wanderley (2000) defende o surgimento de uma “nova ruralidade”, também se 

opondo aos conceitos mais arcaicos e apresenta alguns elementos chaves que a caracterizam: 

 

a) Crescimento da diversificação social nas áreas rurais à medida que o rural se torna 

atrativo para a população urbana; 

 

b) O urbano e o rural passam a manter uma relação de “complementaridade”, 

substituindo o antagonismo anteriormente estabelecido entre eles; 

 

c) Aumento da densidade demográfica rural, ocorrida principalmente devido ao recuo 

da migração para as áreas urbanas; 

 

d) Aumento da renda no meio rural possibilitando acesso a bens e serviços que 

proporcionam mais bem estar e conforto, antes privilégio somente das áreas 

urbanas; 

 

e) Valorização dos patrimônios naturais e culturais pela comunidade rural, que 

passou a percebê-los como fonte de desenvolvimento local e geração de emprego e 

renda; 

 

f) Os produtores rurais ocuparam novos papéis passando a ser responsáveis não só 

pela produção, mas também pela geração de emprego e renda para toda 

comunidade rural, pela segurança alimentar, melhoria na qualidade de vida e 

preservação ambiental. 

 

 Para Abramovay (2003, p.25), o conceito de rural é de natureza territorial, 

caracterizado por três aspectos básicos: a relação com a natureza, a pouca densidade 
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demográfica e a dependência econômica do urbano. Segundo o autor, assim como não se deve 

definir as cidades pelas indústrias também não deve medir o campo pela agricultura, e 

defende: 

(...) A ruralidade não é uma etapa do desenvolvimento social a  ser superada 
com o avanço do progresso e da urbanização. Ela é e será cada vez mais um 
valor para as sociedades contemporâneas. É em torno deste valor — e não 
somente de  suas atividades econômicas setoriais — que se procuraram 
aqui as características mais gerais do meio rural: relação com a natureza, 
regiões não densamente povoadas e inserção em dinâmicas urbanas 
(ABRAMOVAY, 2000, p.26/27). 

 

1.2. As múltiplas funções do rural 

 

 As áreas rurais contemporâneas apresentam-se em novos cenários, onde, a agricultura 

figura como uma de suas funções de maior aporte para o seu desenvolvimento. Para  

Echeverrí (2005), além da produção, a agricultura gera efeitos diversos sobre o ambiente e o 

conjunto social como todo.  

 O conceito de multifuncionalidade foi desenvolvido pela Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO que classificou as funções da agricultura e dos 

recursos naturais em três categorias: econômica, ambiental e social (ECHEVERRÍ, 2005, p. 

97), explicitadas no Quadro 01: 

 
Quadro 1.  Funções da agricultura (FAO) 

Categorias Descrição 
Função econômica Está relacionada às contribuições que o setor presta ao crescimento 

econômico global; está ligada à produção de bens agropecuários 
para serem comercializados no mercado em geral. Representa o 
capital monetário da atividade. 

Função ambiental Está relacionada a conservação dos recursos naturais e preservação 
ambiental, ressaltando as potenciais contribuições da agricultura 
com problemas de caráter global, tais como, mudanças climáticas, 
biodiversidade e desertificação. Apresenta o capital ecológico da 
atividade. 

Função social 
 

 

Vincula-se ao desenvolvimento do capital social e o fortalecimento 
da vida em comunidade, especialmente quanto à conservação dos 
valores democráticos e culturais. Representa o capital social 
/humano da atividade. 

Fonte: Adaptado de Echeverrí, 2005, p. 97. 
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 Essas funções se inter-relacionam e sua importância relativa está associada ao nível de 

desenvolvimento e industrialização dos países e das regiões. São, portanto, necessárias para 

apontar estratégias de desenvolvimento, uma vez que suas identificações podem influenciar 

na construção e/ou implementação de políticas públicas, tanto local quanto regional/global 

(ECHEVERRÍ, 2005). 

 Na mesma linha de pensamento, porém com foco nas áreas rurais como um todo, 

Kageyama (2008) afirma que estas (as áreas rurais), além de se constituírem “multisetoriais”, 

desempenham diversas funções indispensáveis ao seu processo de desenvolvimento. Funções 

estas que não são estáticas; transformam-se ao longo do processo, alterando o cenário, as 

estratégias e a própria definição do que seja “rural”, como mostra o quadro 02: 

 
Quadro 2.  Funções das áreas rurais 

Funções Antes Agora 
Função produtiva Restrita à agricultura Pluriativa, ou seja, com diversas atividades, tais 

como, artesanato, processamento de produtos 
naturais, turismo, conservação ambiental e 
outras. 

Função populacional Fornecimento de mão-de-obra 
para as cidades no período da 
industrialização acelerada. 

Busca desenvolvimento de infra-estrutura, 
serviços e oferta de emprego, que assegurem a 
retenção das pessoas no meio rural. 

Função Ambiental Pouca importância aos bens 
naturais públicos ou quase 
públicos. 

Mais atenção para a criação e proteção dos bens 
públicos e quase públicos, tais como, a 
paisagem, as florestas e o meio ambiente em 
geral. 

Fonte: Adaptado de Kageyama (2008). 

 

1.3. Desenvolvimento e Desenvolvimento Rural 

 

 A abordagem sobre desenvolvimento defendida por Amartya Sen, em seu livro 

Desenvolvimento como liberdade, é de um processo “amigável”, contrapondo-se a outras 

visões que o considera como um processo “feroz”, com muito “sangue, suor e lágrimas” – em 

um mundo no qual sabedoria requer dureza (SEN, 2000, p. 51/52). Para o autor Prêmio Nobel 

de Economia em 1998, o desenvolvimento acontece quando se eliminam as barreiras que 

privam os indivíduos de fazer escolhas e de serem agentes do seu próprio destino. Em outras 

palavras, o cerne do conceito de desenvolvimento não é a quantidade de bens materiais ou 

dinheiro que se possa ter, mas sim, se o que se tem está oportunizando levar uma vida como 

se deseja.  



!

!
!

12 

 O autor enfoca que, não desconsiderando a importância do crescimento econômico 

para uma nação e seus indivíduos, precisa-se enxergar muito além dele. O desenvolvimento 

tem de estar relacionado, sobretudo, com a melhora da vida que levamos e das liberdades que 

desfrutamos (Sen, 2000, p.29). A expansão da liberdade humana é ao mesmo tempo, segundo 

o autor, o principal fim e o principal meio do desenvolvimento: 

 
“Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva da 
liberdade seja colocada no centro do palco. Nessa perspectiva, as pessoas 
têm de ser vistas como ativamente envolvidas, dada a oportunidade, na 
conformação de eu próprio destino, e não apenas como beneficiárias 
passivas dos frutos de engenhosos programas de desenvolvimento”. (SEN, 
2000, p. 71) 

 

 Para Sen (2000, p. 52), a expansão da liberdade é considerada o fim primordial e o 

principal meio do desenvolvimento (grifo do autor), que são por ele denominados, 

respectivamente, de papel constitutivo e papel instrumental da liberdade. O papel constitutivo 

consiste na capacidade que os indivíduos possuem de evitar tanto as privações de suas 

necessidades básicas (alimento, moradia, saúde, etc.) bem como das necessidades mais 

elevadas, tais como: educação, lazer, participação política, liberdade de expressão, etc. . 

 O papel instrumental da liberdade relaciona-se com a maneira com a qual os variados 

direitos, oportunidades e intitulamentos7 são utilizados para a efetivação da liberdade humana 

e em consequência, para a promoção do desenvolvimento (liberdades políticas, facilidades 

econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora) 8. 

 Corroborando com o autor, Veiga (2010) também afirma que, para acontecer 

desenvolvimento, muito mais que o aumento das economias, é preciso que se efetive a 

expansão das liberdades e a eliminação das principais privações humanas, sendo estas, um 

compromisso social:  

 
 O crescimento econômico obviamente pode ser muito importante como um 
meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros da sociedade. 
Mas as liberdades também dependem de muitos outros determinantes, como 
os serviços de educação e saúde, ou os direitos civis. A industrialização, o 
progresso tecnológico ou a modernização social podem contribuir 
substancialmente para a expansão da liberdade humana, mas esta depende 
também de outras influências (VEIGA, 2010, p. 34).   
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7  Intitulamentos,  para Sen (2000), está representado pelo conjunto de pacotes  alternativos de bens que podem 
ser adquiridos pelo indivíduo, perante os diversos canais legais de aquisições, disponíveis aos mesmos. 
8 Para saber mais sobre as liberdades instrumentais bem como suas inter-relações ver Sen, 2010, p. 55/56. 
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 Neste contexto, a liberdade passa a ser a maior porta para o desenvolvimento que, 

deve ser planejado em processos participativos, onde os atores sociais não sejam meros 

coadjuvantes, mas sim, os protagonistas de suas próprias histórias. Ou seja, quem deve decidir 

quanto às políticas públicas e estratégias de desenvolvimento de uma localidade são os 

indivíduos que a compõem, sob pena de não serem eficazes. 

  

1.3.1. O que é Desenvolvimento Rural 

 

 Favareto (2006) afirma que dos anos de 1960 a 1980 faltaram efetivas políticas 

estruturais para as áreas rurais, ficando as mesmas, destinadas a se adequarem às políticas 

macroeconômicas e de alta tecnologia ou apoiar-se em programas pontuais advindos de 

organismos internacionais, em muitos casos para conter as mobilizações sociais.  

 No Brasil, esta situação pode ser claramente identificada nos anos 70 pela grande 

modernização tecnológica, a integração das atividades da agricultura aos complexos 

agroindustriais emergentes, bem como o latente padrão corporativista do setor agro, em que, 

muitas vezes, paralelamente, o Estado tanto estava no papel de indutor da economia como o 

de repressor dos conflitos que daí emergia (FAVARETO, 2006, p. 136). 

 A década de 1980 foi marcada pelas políticas denominadas neoliberais que, ao ofuscar 

de forma excessiva o poder do Estado na condução de suas políticas públicas, deixaram o 

desenvolvimento rural na penumbra (NAVARRO, 2001). Neste período viu-se o crescimento 

da economia e da produção de alimentos, mas viu-se também, o aumento da pobreza e da 

desigualdade nas áreas rurais (FAVARETO, 2006).  

 Acontece, então, a partir dos anos de 1990, a retomada dos debates sobre o 

desenvolvimento rural na agenda das políticas públicas; o foco dos programas e políticas se 

volta para busca do desenvolvimento rural sustentável, baseado em um processo de 

desenvolvimento que perpassasse o aspecto econômico e enveredasse pelos aspectos sociais, 

promovendo qualidade de vida e inserção social, e, os aspectos ambientais, desde a utilização 

responsável dos recursos naturais bem como sua recuperação e/ou preservação. 

 Schneider (2010) destaca que outro fator importante influenciador da retomada de 

debates sobre o tema desenvolvimento rural nessa década foi a mudança pela qual a sociedade 

civil brasileira passava no referido período, com o fim do regime da ditadura militar. Segundo 
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o autor, os movimentos e as organizações sociais tomaram novo formato, deixando de ter o 

caráter apenas reivindicativo e contestatório para uma postura proativa e propositiva. 

 Várias organizações da sociedade civil ganharam diversidade e espessura, podendo�se 

citar como exemplos as organizações não�governamentais (ONGs), as associações, as 

cooperativas, entre outras. Estas mudanças, estimularam novas formas de discutir o tema 

desenvolvimento rural, culminando em políticas públicas para a reforma agrária, o crédito 

para agricultura familiar, o apoio aos territórios rurais, o estímulo a ações afirmativas para 

mulheres, jovens, aposentados e negros.!(SCHNEIDER, 2010, p.514)!

 Foi a partir dos anos de 1990 também que segundo Favareto (2006), constituiu-se o 

enfoque territorial, sendo adotado nas políticas e programas de desenvolvimento rural. O 

autor cita que em 1996 o Banco Mundial publicou um relatório intitulado “A nova visão do 

desenvolvimento rural”, cujo principal objetivo foi desvendar as mudanças pelas quais o rural 

já havia passado nas décadas anteriores e a real necessidade de passar de um enfoque setorial 

para um territorial, mais amplo. 

 Mas afinal, o que é desenvolvimento rural sustentável? Quais são os parâmetros para 

medir um desenvolvimento? Que estratégias são necessárias para alcançá-las? Quais e como 

os atores sociais e instituições contribuem para a promoção do desenvolvimento rural 

sustentável? 

 Existem várias literaturas abordando o tema que ganhou relevância a partir da 

publicação do Relatório de Brundland, em 1987. Apesar de difuso, existe uma unanimidade 

entre os debatedores do tema “Desenvolvimento Rural Sustentável”: que o mesmo representa 

um grande avanço das concepções de desenvolvimento e nas abordagens tradicionais relativas 

à preservação dos recursos naturais (ALMEIDA, 1995, p. 43). 

! Schneider (2010, p. 529) acredita que os estudos sobre o desenvolvimento rural no 

Brasil precisam definir a sua própria agenda temática, sobretudo restringir sua amplitude e 

generalidade. Caso os debates sejam focados no processo de mudança social que vem 

ocorrendo no meio rural, o autor indica algumas propostas para futuras pesquisas no Brasil. 

 Dentre as propostas inclui-se analisar de forma mais aprofundada o papel dos 

agricultores e dos demais atores do meio rural, nos referidos processos de mudança social. 

Como os agricultores e suas famílias reagem às mudanças tecnológicas e às novas relações 

com o mercado e com os demais atores da sociedade? (Ibidem).  

 O processo de desenvolvimento rural no Brasil demanda mudanças significativas de 

ordem econômica, social, cultural, ambiental e institucional. Porém, segundo Navarro (2001), 
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existe pelo menos dois limites que dificultariam qualquer iniciativa no sentido do 

desenvolvimento rural mesmo antes das ações serem implementadas.  

 O primeiro destes limites, segundo o autor supracitado, diz respeito à 

“heterogeneidade” dos espaços rurais brasileiros bem como de suas atividades produtivas. 

Algumas regiões alcançaram considerável êxito econômico e grandes avanços tecnológicos, 

enquanto outras permaneceram estagnadas, sob todos os aspectos (econômicos, sociais e 

ambientais). 

 O segundo limite para a efetiva implantação de ações em prol do desenvolvimento 

rural seria o “limite estrutural de aumento da atividade produtiva no campo” (NAVARRO, 

2001, p.93), cuja premissa estaria na falta de condições de aumentar a produtividade devido 

ao equilíbrio entre oferta e procura no mercado agrícola no Brasil. Isto significa que qualquer 

política com objetivo de aumentar a produção teria que estar associada a um aumento nas 

exportações e/ou na efetiva melhoria na renda da população que, por conseguinte aumentaria 

o seu maior poder de compra. 

 Uma possível solução para esta questão está no apoio aos agricultores familiares para 

entrar ou se fortalecer nos mercados diferenciados, seja interno ou externo (BRASIL/MDA, 

2013), como o incentivo a produção orgânica, que seria uma das vertentes a serem 

trabalhadas.  

 Segundo o Censo Agropecuário de 2006o Brasil conta com 4,93 milhões de hectares 

de área destinada ao cultivo de produtos orgânicos. As vendas destes produtos, seja por 

instituições certificadas e as não certificadas, atingiram no Brasil a casa de R$1,3 bilhões (um 

bilhão e trezentos milhões de reais). O comércio dos produtos orgânicos, segundo IPD (2011), 

concentra-se nos Estados de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, 

Paraná e Pernambuco.  

 A crise mundial de 2008, bem como às alterações na legislação brasileira de 

orgânicos, segundo pesquisa do IPD (IPD, 2011) mudou o direcionamento de algumas 

empresas do mercado externo para o mercado interno, o que aumentou a competitividade do 

mercado orgânico no Brasil. Desta forma, o planejamento e estratégias rumo as novas 

oportunidades induziriam o desenvolvimento rural por meio do aproveitamento do potencial 

produtivo com a abertura de novos mercados.  

 Wanderley (2000) afirma que nas sociedades modernas, o desenvolvimento dos 

espaços rurais dependerá, não apenas do dinamismo do setor agrícola, porém, cada vez mais, 
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da capacidade de atrair outras atividades econômicas, ou seja, desenvolver a pluriatividade e 

identificar também outros interesses sociais.   

 Segundo Silva (2002), o rural não se opõe ao urbano quando se trata de modernização 

e avanços.  O “novo rural” como denomina o autor, não é sinônimo de atraso e nem tão pouco 

espaço para a produção agrícola. A pluriatividade está presente nos espaços rurais e novos 

atores sociais estão fazendo parte dele.  

 Torna-se necessária uma postura mais dinâmica, talvez ousada, que alavanque os 

mecanismos do desenvolvimento das suas áreas rurais com maior integração com os espaços 

urbanos e novos mercados (SILVA, 2002). Para o autor, o Brasil precisa fazer uma releitura 

do seu “rural” desmistificando novos e velhos mitos, que estão dispostos no Quadro 3. 

 
Quadro 3.  Velhos e Novos Mitos do Rural 

Classificação Mitos Realidade 

1º Velho Mito Opõe o rural ao urbano, sendo o urbano 
associado à modernidade e o rural ao 
atraso. 

Faltam políticas de apoio a erradicação da 
pobreza, com programas de acesso à terra e 
apoio à agricultura familiar. 

2º Velho Mito O rural está associado à agricultura. Cada vez mais se encontram no rural 
estabelecimentos não agrícolas e pessoas que 
não executam atividades agrícolas. 

3º Velho Mito O êxodo rural é inevitável. Atualmente há uma tendência de retorno das 
pessoas da cidade ao campo; seria necessário 
desenvolver políticas habitacionais para as 
áreas rurais. 

4º Velho Mito O desenvolvimento agrícola leva ao 
desenvolvimento rural. 

Cada vez mais as pessoas do rural estão 
sobrevivendo com repasses sociais e não com 
atividades agrícolas. 

5º Velho Mito A gestão das pequenas e médias áreas 
rurais é familiar 

A gestão das propriedades rurais tem se 
individualizado, ficando sob a 
responsabilidade do pai e/ou de um dos filhos. 

1º Novo Mito As ocupações rurais não-agrícolas 
representam a solução para o desemprego. 

Acreditar neste mito tem feito crescer as 
ORNA’s – organizações rurais não- agrícolas 
reduzindo o desenvolvimento das atividades 
tipicamente agrícolas. 

2º Novo Mito As ORNA’s podem ser o motor do 
desenvolvimento nas regiões atrasadas. 

Esta generalização é perigosa, pois existem 
regiões em que não há nem emprego agrícola 
e nem não-agrícola 

3º Novo Mito A reforma agrária não é mais viável. A reforma agrária é viável e necessária para 
promover a reinserção produtiva das famílias 
rurais sem terra, pois ainda é a que pode 
proporcionar para uma geração casa, comida e 
trabalho.  

4º Novo Mito O novo rural não precisa de regulação 
pública. 

O Estado precisa intervir e regulamentar a 
nova dinâmica rural, tanto no que diz respeito 
às novas moradias quanto à ocupação pelas 
indústrias, a fim de assegurar equilíbrio social 
e ambiental. 

5º Novo Mito O desenvolvimento local leva 
automaticamente ao desenvolvimento. 

Há a necessidade de articular ações locais com 
outras ações e/ou dinâmicas para alcançar o 
pleno desenvolvimento. 

Fonte: Adaptado de Silva (2002). 
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 Da mesma forma, Conterato et al. (2007) defendem a ideia de que o desenvolvimento 

rural precisa ser compreendido como um movimento em busca de um novo modelo para o 

meio rural. Este modelo deve perpassar a idéia do rural como agrícola e almejar outros 

objetivos, tais como, maior valorização da economia de escopo em detrimento da economia 

de escala e maior interação com os ecossistemas locais e regionais, ou seja, a diversificação 

das atividades e maior conservação ambiental. 

 Nesse sentido, Schneider (2004, p. 95) apontou seis mudanças gerais ocorridas após a 

superação do modelo agrícola proposto pela chamada “Revolução Verde”, que embasam a 

nova abordagem do desenvolvimento rural. São eles: 

 

1. A crescente e dinâmica inter-relação da agricultura com a sociedade, mostrando à 

última, que o rural pode propor muito mais que alimentos e matérias-primas para as 

indústrias; 

2. A urgente demanda por um novo modelo de produção agrícola que reconheça e 

permita as relações e interdependências entre atividades agrícolas e não-agrícolas, 

entre ecossistemas locais e regionais, permitindo a boa relação das atividades 

diversificadas; 

3. A efetividade de um desenvolvimento rural que seja capaz de reorganizar e estreitar as 

relações entre indivíduos, famílias e suas identidades, redefinindo o papel dos centros 

urbanos e das atividades multiocupacionais, com forte incentivo à pluriatividade; 

4. Um modelo que redefina o sentido da comunidade rural e as relações entre os diversos 

atores locais; 

5. Um desenvolvimento rural que estabeleça novas políticas públicas e redefina o papel 

das instituições; 

6. Um desenvolvimento que considere as diversidades ambientais, com vistas a garantir 

o uso e manejo adequado dos recursos naturais disponíveis. 

 

 Desta forma, o ponto central do desenvolvimento rural passa a ser o produtor que 

ganha maior autonomia para decidir seu modo de viver e trabalha conquistando seu espaço 

dentro do contexto de uma sociedade capitalista. Veiga et al.(2001) afirmam que os 

componentes essenciais do processo de desenvolvimento rural são a valorização e 

fortalecimento da agricultura familiar, a diversificação econômica nos territórios, o incentivo 
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e incremento do empreendedorismo local, com o apoio do Estado na formação de arranjos 

institucionais. 

 Para o autor, no capitalismo moderno o que promove o desenvolvimento de uma área 

rural não é mais o desempenho da agricultura, mas a diversificação das suas atividades, ou 

seja, a pluriatividade . Ele afirma que as áreas mantidas exclusivamente agrícolas foram as 

que menos contribuíram com a dinâmica regional, desencadeando uma alteração da paisagem 

e a contaminação do solo e da água devido ao uso intensivo de agroquímicos.  

 Assim, para Veiga et al. (2001), quanto mais diversificado for o sistema produtivo de 

uma área rural maior será o seu desenvolvimento, destacando-se neste cenário, as pequenas 

empresas (ainda que informais) constituídas e geridas pelo núcleo familiar, ou seja, a 

agricultura familiar. 

 Navarro (2001) trabalha com a ideia de que a expressão desenvolvimento rural foi 

substituída pela expressão desenvolvimento local, emanadas de pelo menos duas mudanças do 

período contemporâneo; a primeira delas é o grande número de Organizações Não-

Governamentais - ONG’s - responsáveis por criar estratégias e implantar ações locais, e a 

segunda, em nível global, refere-se aos processos de descentralização em curso nos diversos 

continentes, especialmente na América Latina e no Brasil, onde as responsabilidades são 

transferidas pelo Estado para os municípios, valorizando o “local”, no caso brasileiro o 

município (NAVARRO, 2001, p. 90). 

 Uma preocupação com relação ao foco da expressão desenvolvimento local é 

levantada pelo próprio Navarro (2001). Para ele, a premissa da referida expressão é de que os 

atores sociais e os agricultores estariam capacitados para desempenhar ações locais para a 

promoção do desenvolvimento rural.  

 Porém, se for realizado um levantamento da realidade das organizações e entidades 

representativas desses agricultores, tanto acerca de seus funcionamentos quanto aos seus 

limites operacionais, o autor afirma que a realidade indicaria exatamente o inverso,  ou seja, 

ambos não estariam preparados para planejar e tomar decisões sobre o processo de 

desenvolvimento local. 

 Explicar desenvolvimento rural de forma satisfatória exige um estudo multidisciplinar 

envolvendo dentre outras, as disciplinas de economia, sociologia e geografia rural 

(Kageyama, 2004). A heterogeneidade do espaço rural brasileiro remete a um estudo mais 

específico para cada situação pois, as ações precisarão ser planejadas levando em conta a 

demanda de cada local ou comunidade. 
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 No campo de estudo do rural, três enfoques podem ser identificados: 1) o 

desenvolvimento exógeno, em que o desenvolvimento rural acontece por influencia de forças 

externas, oriundas de determinadas regiões; 2) o desenvolvimento endógeno, que por sua vez, 

defende que o desenvolvimento rural acontece por causa de fatores internos, com a utilização 

dos recursos e dos atores locais; 3) o desenvolvimento rural acontece devido à combinação 

dos dois fatores citados anteriormente, onde, os atores locais estão interligados 

simultaneamente em um complexo de redes, podendo sofrer variações significativas entre as 

regiões e respeitando as especificidades de cada uma. (KAGEYAMA, 2004, p. 384). 

 Schneider (2004, p. 94) aponta quatro elementos-chaves que devem ser preconizados 

ao analisar e definir desenvolvimento rural: a erradicação da pobreza rural, a importância dos 

papéis dos atores sociais e suas participações nas questões políticas, o território como 

referência e a preocupação centrada nas questões ambientais. Corroborando com o autor, 

Favareto (2006) também propõe, para melhor compreensão do fenômeno do desenvolvimento 

rural bem como sua efetivação, a abordagem territorial: 

 
A inserção das áreas rurais nas possibilidades abertas com esta nova etapa do 
desenvolvimento depende, sobretudo, de características que lhes são 
específicas e, que encontram sua melhor expressão na ideia de território, 
entendido como a trama complexa de aspectos ambientais, cultuais, sociais e 
econômicos (FAVARETO, 2006, P. 128) 

 

 Em outras palavras, a ideia de desenvolvimento rural precisa ser compreendida a partir 

de dois procedimentos essenciais; entender desenvolvimento como uma evolução de seus 

aspectos sociais e suas interpelações com o meio ambiente, instituições e estruturas sociais ao 

longo dos tempos e, definir o que seja espaço rural, como é formado e quais as peculiaridades 

inerentes a ele (FAVARETO, 2006). 

 Desenvolvimento rural deve estar associado à ideia de criação das capacidades 

humanas, políticas, sociais, culturais e outras, que possibilitem à população rural agir e 

transformar sua realidade por meio de mudanças em suas relações com o poder público, o 

mercado e a sociedade civil em geral (BRASILQMDA, 2013, p. 4).Os elementos centrais, 

portanto imprescindíveis, ao desenvolvimento rural, foram estabelecidos pela I CNDRSS (1ª 

Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário) 9: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Documento aprovado nas plenárias da Etapa Nacional da 1a Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário (I CNDRSS), realizada no Centro de  Convenções de Pernambuco (em Olinda), de 25 a 
28 de junho de 2008, com objetivo de contribuir para criação de uma Política Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável e Solidário, de forma participativa e solidária. 
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(...) Redução das desigualdades sociais e regionais, a soberania nacional, a 
ampliação da participação social, a universalização dos direitos 
fundamentais, a distribuição da renda, a soberania e a segurança alimentar e 
nutricional, a reforma agrária, a conservação da biodiversidade e 
convivência com biomas, a promoção da igualdade de gênero, de geração, 
raça e etnia, o respeito às pessoas com deficiência, o reconhecimento das  
diferentes formas de orientação sexual e religiosa, a visão ampliada e crítica 
sobre o rural, o caráter intersetorial do desenvolvimento, a abordagem 
territorial e o reconhecimento e garantia dos direitos dos povos indígenas e 
comunidades tradicionais.(BRASIL/MDA, Documento Final, 2008, p.5). 
 

  

 Tomando por base o conjunto destes elementos, percebe-se que eles estão em acordo 

com a nova visão de desenvolvimento rural e com o novo sentido que vem tomando o espaço 

rural; espaço este repleto de diversidade, de atores ativos e vontades próprias, que buscam 

autonomia, garantia de seus direitos e opiniões, igualdade social, racial e de gênero, uma 

melhor forma para se viver de acordo com suas especificidades e limitações, enfim, que as 

políticas públicas deva se voltar para proporcionar aos indivíduos a “expansão das suas 

liberdades instrumentais”, conforme proposto por Sen (2000). 

  

1.3.2. Desenvolvimento rural e agricultura familiar 

 

 Para Schneider (2010), os debates sobre a importância e o potencial da agricultura 

familiar no contexto social, econômico e produtivo, retomado a partir de 1990, foram, dentre 

outros fatores, a principal razão do redirecionamento das discussões em torno do 

desenvolvimento rural no Brasil.  

 Neste período, segundo o autor, ocorre o fortalecimento da agricultura familiar 

enquanto categoria política ligada à reorganização dos movimentos sindicais dos 

trabalhadores rurais, sob a interferência da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura - CONTAG. Movimentos estes que se fortaleceram em meados dos anos de 1990 

e permanecem presentes em manifestação políticas existentes até os dias de hoje, destacando-

se dentre elas, o “Grito da Terra” (SCHNEIDER, 2010, p. 99). 

 Este período também apresentou grandes desafios à categoria devido à globalização, 

queda dos preços agrícolas no mercado externo e falta de financiamento para a produção. Em 

1996, como resposta às demandas dos sindicatos rurais por políticas públicas específicas para 

os pequenos agricultores o governo brasileiro lança o Pronaf – Programa Nacional de Apoio à 
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Agricultura Familiar, considerado como o primeiro programa específico para a classe dos 

agricultores familiares (SCHNEIDER, 2010). 

 O Pronaf foi criado para atender às necessidades mais urgentes dos agricultores 

familiares. O cerne de suas propostas foi baseado na consolidação e fortalecimento dos 

pequenos agricultores enquanto empreendedores rurais, provendo-os de financiamento, 

capacitação, acesso a novas tecnologias e infraestrutura necessárias para o aumento da 

produtividade e geração de emprego e renda (ECHEVERRÍ, 2010). 

 Ao longo dos tempos o termo agricultura familiar sofreu transformações de cunho 

conceitual. Termos como lavradores, colonos, camponeses são utilizados para denominar 

agricultura familiar no Brasil; esses diversos temas têm como objetivo comum, identificar a 

agricultura realizada em pequenas extensões de terras e com a utilização, de pelo menos em 

maior parte, da mão-de-obra familiar e sob sua própria gestão (NAVARRO, 2010) .  

 Segundo estudos realizados pela FAO/INCRA (1994), os produtores rurais no Brasil 

podem ser classificados em dois modelos gerais: agricultura patronal e agricultura familiar. 

Veiga (1996, p. 396) apresenta as principais características das duas formas de produção que 

estão representadas no Quadro 04. 

 
Quadro 4.  Características gerais que diferem Agricultura Familiar e Agricultura Patronal 

Modelo Patronal Modelo Familiar 

Completa separação entre gestão e trabalho Trabalho e gestão intimamente relacionados 
Organização centralizada 

Organização centralizadas  Direção do processo produtivo assegurada 
diretamente pelos proprietários 

Ênfase na especialização Ênfase na diversificação 
Ênfase em práticas agrícolas padronizáveis Ênfase na durabilidade dos recursos naturais e na 

qualidade da vida 
Trabalho assalariado predominante Trabalho assalariado complementar 
Tecnologias dirigidas à eliminação das 
Decisões “de terreno” e “de momento” 

Decisões imediatas, adequadas ao alto grau de 
imprevisibilidade do processo produtivo 

Tecnologias voltadas principalmente à redução 
Das necessidades de mão-de-obra 

Tomada de decisões in loco, condicionada pelas 
especificidades do processo produtivo 

Pesada dependência de insumos comprados Ênfase no uso de insumos internos 
Fonte: Veiga (1996, p. 396) 

 

 A agricultura familiar tem como características essenciais a gestão e os investimentos 

da unidade produtiva de responsabilidade dos seus componentes, que mantêm entre si laços 

de parentesco ou de matrimônio; o trabalho é, em sua maior parte, realizado pelos membros 

da família; a propriedade dos recursos de produção, que nem sempre é a terra em si, pertence 
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ao grupo familiar e é dentro do próprio núcleo que se realiza a transmissão destes em caso de 

falecimento ou aposentadoria dos responsáveis. (FAO/INCRA, 1996). 

 Para Veiga (1996) a agricultura familiar apresenta uma gama de vantagens sobre a 

agricultura patrimonial, principalmente quando está associada à sustentabilidade, pois, este 

modelo está baseado na diversificação da produção e na flexibilidade nas tomadas de decisão. 

Por conta dos agricultores familiares está também uma prática de produção com maior 

responsabilidade ambiental possibilitando maior estabilidade dos ecossistemas, resiliência e 

eqüidade na distribuição de renda e divisão de terras. 

 Apesar de atrasadas, as discussões e políticas públicas visando o fortalecimento da 

agricultura familiar, sob o prisma de uma estratégia para o desenvolvimento rural, têm 

ocupado lugar nas agendas do governo, entidades não governamentais e sociais (VEIGA, 

1996). 

 Em 2006 foi decretada e sancionada a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho, que 

estabelecia as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Rurais Familiares (BRASIL/MDA, 2006). Por esta Lei são considerados 

agricultores familiares e empreendimentos rurais familiares aqueles que praticam atividades 

rurais, desde que atendam aos seguintes requisitos: não possuir áreas superiores a quatro 

módulos fiscais 10, utilizar predominantemente mão-de-obra familiar nas atividades dentro da 

unidade produtiva, ter a renda principal advinda das atividades econômicas realizadas dentro 

da propriedade e ter a gestão da mesma sob a responsabilidade da família. 

 Para  Cazella, et al. (2009), a agricultura familiar está enfatizada sob quatro funções: 

função de reprodução socioeconômica, a função de promover segurança alimentar para as 

famílias e a sociedade, a função de manutenção do tecido social e cultural e a função de 

preservar os recursos naturais e a paisagem rural.  

 A função de reprodução socioeconômica está relacionada à geração de emprego e 

renda, que permite a permanência das famílias nas áreas rurais com maior qualidade de vida. 

A segunda função considera a segurança alimentar no sentido de prover e garantir acesso aos 

alimentos em quantidade e qualidade, tanto para as próprias famílias como para toda a 

sociedade. 

 A função de manutenção do tecido social e cultural é determinada pelos fatores que 

estabelecem a identidade social e as formas de relacionamento entre as famílias e a sociedade 

enquanto que, a função de preservar os recursos naturais e a paisagem rural tem seu foco na 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1010 Os módulos fiscais variam nas Unidades Federativas. Para maiores informações sobre módulos fiscais 
acesse: http://www.incra.gov.br Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA. 
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utilização responsável dos recursos naturais disponíveis por meio de práticas agrícolas menos 

impactantes ao meio ambiente. 

 O novo repensar do desenvolvimento rural demanda a viabilidade de projetos de 

desenvolvimento que fortaleça o potencial produtivo das unidades familiares de produção 

agrícola, com base na sustentabilidade (INCRA/FAO, 2000).  Fortalecer e favorecer a 

agricultura familiar são estratégias centrais para alcançar o desenvolvimento rural sustentável 

em suas dimensões econômica, social e ambiental. 

 Outro ponto a destacar nos debates sobre agricultura familiar é o aumento de 

atividades não-agrícolas nas unidades produtivas rurais. A combinação permanente destas 

atividades não agrícolas atreladas às atividades agrícolas dentro de uma mesma unidade 

produtiva familiar é o que Schneider (2010) denomina de Pluriatividade. 

 
A pluriatividade é aqui entendida como uma estratégia de reprodução social, 
da qual se utilizam as unidades agrícolas que operam fundamentalmente com 
base no trabalho da família, em contextos onde sua integração à divisão 
social do trabalho não decorre exclusivamente dos resultados da produção 
agrícola mas, sobretudo, mediante o recurso às atividades não agrícolas e a 
articulação com o mercado de trabalho (SCHNEIDER, 2010, p.165) 

 

 Para se entender bem o que significa atividades não-agrícolas, ou a pluriatividade, 

torna-se necessário conhecer dois conceitos anteriores: atividade agrícola e atividades para-

agrícolas (SCHNEIDER,2009). A primeira refere-se à junção de uma gama de atividades que 

envolvem o cultivo de vegetais ou animais e a gestão dos processos produtivos que resultaram 

em alimentos, fibras e matérias-primas para processamento futuro. 

 A atividade para-agrícola é definida pelo autor como o conjunto de ações e tarefas que 

visam a transformação e beneficiamento dos recursos naturais extraídos das atividades 

agrícolas e/ou pecuários. Desta forma, as atividades não agrícolas passam a ser aquelas que 

não se enquadram nas duas definições anteriores, ou seja, são atividades de outros ramos ou 

setores da economia, sendo os mais tradicionais a indústria, o comércio e os serviços 

(SCHNEIDER, 2009, p.4). 

 Em um sentido mais abrangente conclui-se que o agricultor familiar representa um 

ator social que participa e interage com a sociedade contemporânea e é capaz de se adaptar às 

novas exigências desta, bem como adaptar-se a novos modelos de produção e ao mercado. 

Desta forma, o agricultor familiar passa a ser o protagonista de um novo modelo de 

desenvolvimento rural no Brasil. 
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1.3.3.A abordagem territorial do desenvolvimento rural no Brasil 

 

 A concretização da democracia no Brasil resultou em uma gama de mudanças 

políticas e institucionais que estão sendo sentidas na forma de ação do Estado e suas relações 

com as organizações e instituições da sociedade civil (RAMBO et.al., 2012). Os autores 

destacam que palavras como descentralização, processos participativos, governança e gestão 

social são termos que circulam comumente entre os atores sociais e os gestores públicos.  

 É sob este novo modelo de planejar e implementar ações e projetos para o 

desenvolvimento rural que desponta a abordagem territorial, cujas propostas são: a) superar a 

ineficiência do Estado que dificulta a eficácia das políticas e ações propostas, normalmente 

em um processo top-down (de cima para baixo), oportunizando uma real participação dos 

atores envolvidos; b) suprimir as falhas do mercado; c) restringir o oportunismo e estimular o 

coletivo.  

 Para Guanziroli (2008) a abordagem do desenvolvimento territorial rural é uma 

estratégia específica para combater a pobreza no meio rural. O autor afirma que, embora de 

maneira lenta, o Brasil já vem implementando políticas públicas para o meio rural com base 

nas particularidades locais.  

 Após avaliação das políticas agrárias implementadas no país, o governo identificou 

que os resultados não eram satisfatórios e, que apesar de representar quase 40% do Produto 

Interno Bruto, os agricultores familiares demandavam outras carências, dentre elas, a 

eletrificação, educação, saúde e outras (GUANZIROLI, 2008, p. 4). 

 Para atender às estas demandas seria necessário implementar políticas e ações que 

perpassasse o cunho assistencial. Chegou-se à conclusão, segundo Guanziroli (2008), de que 

seria necessário realizar diagnósticos para identificar as dinâmicas locais e regionais, desde a 

identificação das cadeias produtivas e suas potencialidades e dificuldades até às questões 

sociais, como acesso a educação, saúde e outras. 

 Nesta perspectiva o Ministério do Desenvolvimento Agrário coloca a abordagem 

territorial no centro das discussões e foco de atuação. Em 2003, o MDA cria a Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial – SDT – com a missão de apoiar a organização e o 

fortalecimento dos atores sociais no processo de gestão democrática do desenvolvimento rural 

sustentável dos territórios, bem como implementar políticas públicas (BRASIL/SDT, 2004). 
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 Segundo Leite (2010), a justificativa da abordagem territorial defendida pela 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT - baseia-se nos seguintes aspectos: o rural 

não está restrito ao agrícola; planejamento em escala municipal é muito restrito e em escala 

estadual é muito amplo; crescente necessidade de descentralização de políticas públicas, e, o 

território é o espaço onde ocorre maior estreitamento de relações entre as pessoas, grupos 

sociais e instituições, possibilitando deste modo, estabelecimento de ações concretas voltadas 

para o desenvolvimento. 

 O Ministério do Desenvolvimento Agrário, na busca de promover desenvolvimento 

rural, tem concentrado esforços em três áreas indissociáveis de atuação: o fortalecimento da 

agricultura familiar, reforma e reordenamento agrário e desenvolvimento rural territorial 

(SDT/MDA, 2005, p. 6). Para tanto, o MDA reconhece território como um espaço físico, 

definido geograficamente e que compreende as cidades e campos que indicam identidade e 

coesão social, cultural e territorial.(BRASIL/MDA, 2004) 

 Para o MDA promover desenvolvimento territorial é criar condições para que os 

agentes locais, considerados sujeitos ativos, participem efetivamente dos programas e 

políticas que visem traçar seus futuros, por meio de um projeto próprio de desenvolvimento 

sustentável, levando em conta suas especificidades, potencialidades e limitações (SDT/MDA, 

2005).  

 Os contornos do rural contemporâneo, tais como as novas formas de organização e 

implementação de ações e projetos voltados para o seu desenvolvimento, remetem à 

necessidade da efetivação da abordagem territorial, pois, a mesma, legitima a democracia por 

se apoiar nos princípios da gestão participativa e na valorização dos atores sociais (RAMBO, 

et al., 2012, p.3). A meta é a integração entre indivíduos, espaço e poder público, para que a 

partir de diálogos possam encontrar soluções para os problemas comuns, preservando a 

identidade cultural coletiva. 

 A abordagem territorial tem se tornado cada vez mais o foco das discussões acerca do 

desenvolvimento rural, principalmente no que diz respeito às ações do Estado na configuração 

de políticas públicas para as áreas rurais, tomando por base, um espaço mais abrangente e 

dotado de maiores interações sociais, econômicas, políticas e institucionais.  Assim afirma 

Schneider (2004, p. 102): o território emerge como nova unidade de referência para atuação 

do Estado e a regulação das políticas públicas, em que se busca superar as deficiências das 

ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população. 
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 A abordagem territorial, de acordo com autor acima citado, substitui o enfoque setorial 

das atividades econômicas e desintegra a dicotomia entre o rural e o urbano por meio de ações 

articuladas e integradoras de seus agentes. O resultado é a inovação e o fortalecimento dos 

processos de planejamento, redirecionando os rumos que os atores sociais tomam na 

promoção de sua reprodução social e econômica, ou seja, planejamentos e ações conjuntas 

fortalecendo as comunidades e promovendo desenvolvimento rural/local. 
 

O desenvolvimento rural deve ser concebido num quadro territorial, muito 
mais que setorial: nosso desafio será cada vez menos como integrar o 
agricultor à indústria e, cada vez mais, como criar as condições para que uma 
população valorize certo território num conjunto muito variado de atividades 
e de mercados (BRASIL/MDA, 2003, p.3). 

 

  

 Rambo et al. (2012, p. 3) afirmam que, em sentido mais amplo, a abordagem territorial 

representa um avanço na consolidação e fortalecimento da democracia, pois, tem por base os 

princípios de uma gestão participativa e maior valorização dos atores sociais locais. Esta é a 

visão proposta para o novo rural brasileiro, de acordo com alguns autores, dentre eles VEIGA 

(2001) e SCHNEIDER (2010). 

 Segundo Leite (2010), o enfoque territorial nos debates sobre desenvolvimento rural 

no Brasil tem por base aspectos relacionados a pobreza rural, que ainda persiste em algumas 

regiões do país, desencadeando desigualdade social e regional.  Neste sentido destacam-se 

duas ações ou estratégias para o desenvolvimento territorial rural: a descentralização das 

políticas públicas e o empoderamento dos atores locais. 

 Pela descentralização das políticas públicas obtém-se uma maior participação dos 

atores locais nas tomadas de decisões e o pelo empoderamento, estes mesmos atores sociais, 

ganham maior autonomia e tornam-se ativos nos processos de planejamento e escolhas de 

estratégias de desenvolvimento rural, baseado nas suas necessidades e especificidades 

(LEITE, 2012). 

 
O território se consolida, assim, como uma construção social de escala mais 
ampla, que facilita a percepção e o surgimento de dinâmicas econômicas, 
sociais, políticas e culturais mais complexas e promissoras, capazes de 
envolver articulações rural-urbanas e propostas de ação coletiva por parte 
dos atores sociais existentes com maior capacidade de impactar as 
características e a sustentabilidade dos processos de desenvolvimento 
(LEITE, 2012, p. 20). 
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 A perspectiva territorial do desenvolvimento rural é definitivamente implementada nas 

agendas políticas do Brasil a partir da criação do Programa Nacional de Desenvolvimento Territorial – 

PRONAT. Os objetivos centrais do referido programa , de acordo com o MDA são: fortalecer as redes 

sociais de cooperação dos territórios rurais, planejar e fortalecer a gestão social dos territórios, 

dinamização e diversificação das economias territoriais e articulação das políticas públicas com vistas 

a reduzir as desigualdades sociais e geração de renda com equidade social (RAMBO et al., 2012, p.4). 

 Um território resulta-se da sociedade com um espaço físico e a incorporação neste último, de 

um sistema econômico via produção de bens e serviços; neste meio, desenvolve-se o sentimento de 

pertença ou identificação dos indivíduos com seus territórios (MORAES E SCHNEIDER, 2010). 

Portanto, a abordagem territorial visa a valorização destes espaços enquanto condutores de ações sobre 

o futuro destes as relações sociais neles construídas e modificadas ao longo dos tempos (ibidem). 

 Valorizar os territórios compreende valorizar o desenvolvimento a partir do potencial local. Os 

espaços rurais ganham novos significados, sendo vistos não só como espaço produtivo, mas um espaço 

onde se constrói relações humanas assegurando suas dimensões culturais e sociais (WANDERLEY, 

2009).  

 Segundo Moras e Schneider (2010), os territórios rurais se sustentam economicamente pela 

produção agropecuária e dependem, além destas produções, da dinâmica das pequenas indústrias e 

prestadores de serviços que se desenvolvem em seu entorno, ou seja, dependem tanto das dinâmicas 

externas quanto da capacidade de seus atores locais em obter e gerir bem seus recursos, tanto 

financeiros quanto naturais. 

  

  1.3.4.1. Programas e Políticas para o Desenvolvimento Rural no Brasil 

 

 O Departamento de Financiamento e Proteção à Produção Agrícola da Secretaria da 

Agricultura Familiar tem como objetivo criar ações específicas para munir as famílias 

agricultoras de ferramentas que proporcionem melhoria na qualidade de seus produtos, por 

meio de uma melhor utilização dos seus recursos e obtenção de maior renda e garantia de 

mercado para sua produção (BRASIL/MDA,2009).  

 As políticas estabelecidas para a efetivação destas ações envolvem desde o 

planejamento das atividades, acesso a tecnologias adequadas e a mercados mais vantajosos. 

Os resultados visados são: segurança alimentar, sustentabilidade ambiental e aumento da 

renda, com risco reduzido ou até inexistente (BRASIL,MDA, 2009). 

 Para implementar essas ações, o Departamento conta com o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF); o Programa de Garantia de Preços da 
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Agricultura Familiar (PGPAF); o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF); e o Programa 

Garantia-Safra. 

 Segundo Favareto (2006), analisando o quadro geral das principais políticas e 

programas canalizados para a promoção do desenvolvimento rural na América Latina, na 

década de 1990, incluindo o Brasil, fica bem explicitada a tendência de setorização das ações, 

resultando em uma avaliação negativa quanto a seus êxitos. As políticas e programas 

brasileiros para promoção do desenvolvimento rural que deveriam estar combinadas estão 

dispersas em várias estruturas ministeriais.  

 Porém, Favareto (2006, p. 151) afirma que seus principais programas voltados ao 

processo de desenvolvimento rural estão impregnados de iniciativas eminentemente setoriais, 

respectivamente as políticas para o agronegócio e para a agricultura familiar, conforme 

apresentado no Quadro 05. 
 
 

Quadro 5.  Políticas para o Desenvolvimento Rural no Brasil 

 
Programas Objetivos Público Principais ações 

PRONAF – 
Programa 
Nacional de 
Fortaleciment
o da 
Agricultura 
Familiar 

Apoio técnico e financeiro para o 
desenvolvimento rural com base 
no fortalecimento da agricultura 
familiar 

Agricultores 
familiares 

! Crédito de financiamento e custeio 
subsidiado e reembolsável; 

! Apoio à infra-estrutura (em 
convenio com as prefeituras) 
através de investimentos a fundo 
perdido, visando melhorar a infra-
estrutura e os serviços de apoio ao 
desenvolvimento rural; 

! Capacitação para disseminação de 
conhecimentos e tecnologias 
através das empresas de 
assistência técnica (estatais ou 
não). 

Programa 
Nacional de 
Reforma 
Agrária 

Propiciar acesso à terra e a 
condições de produção às famílias 
de agricultores sem-terra 

Famílias de 
agricultores 
sem-terra 

! Expropriação (indenizada) de 
terras improdutivas de grandes 
propriedades e distribuição das 
famílias de agricultores sem-terra; 

! Formação de assentamentos; 
! Disponibilização de crédito 

subsidiado reembolsável via 
PRONAF. 

Programa de 
Crédito 
Fundiário 

Propiciar formas de acesso à terra 
para agricultores sem-terra ou 
com terra insuficiente para as 
necessidades da família, via 
compra de terras. 
 
 
 
 
 
 

Famílias de 
agricultores 
sem-terra ou 
com área 
insuficiente 

! Crédito subsidiado reembolsável 
para aquisição de terras por 
associações de beneficiários; 

! Dotação inicial de recursos para 
investimentos complementares e 
contratação de assistência técnica. 
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Programa de 
Garantia de 
Preços para a 
Agricultura 
Familiar  
(PGPAF) 

Garantir às famílias agricultoras 
que acessam o PRONAF 
Custeio ou o PRONAF 
Investimento, em caso de baixa de 
preços no mercado, um desconto 
no pagamento do financiamento, 
correspondente à diferença entre o 
preço de mercado e o preço de 
garantia do produto.  
 

Agricultores 
familiares 

! Concessão de descontos no valor 
do financiamento adquirido. 

Seguro da 
Agricultura 
Familiar 
(SEAF) 

Assegurar em 65% a receita 
líquida esperada pelo 
empreendimento financiado. 

Agricultores 
familiares 

! Assegurar a receita líquida do 
agricultor em 65% da estimativa. 

Fonte: Adaptado de Favareto, 2006. 

 O PRONAF, considerado o maior programa de apoio aos pequenos agricultores do 

Brasil, foi instituído pelo Decreto Presidencial nº nº 1.946, de 28/07/1996.  Daí em diante o 

referido Programa tem se firmado como a principal política pública do Governo Federal para 

apoiar os agricultores familiares (SCHENIDER, et al., 2004).  

 Segundo o autor, somente a partir de 1997 é que o programa ganha sua devida 

relevância, quando são implementadas as ações relativas ao crédito para custeio e ocorre a 

ampliação do programa para as áreas de investimentos, infra-estrutura e serviços municipais, 

capacitação e pesquisa, operando a nível nacional.  

(...) o PRONAF apresenta, atualmente, quatro grandes linhas de atuação, a 
saber: a) Crédito de custeio e investimento destinado às atividades 
produtivas rurais; b) Financiamento de infra-estrutura e serviços a 
municípios de todas as regiões do país, cuja economia dependa 
fundamentalmente das unidades agrícolas familiares; c) Capacitação e 
profissionalização dos agricultores familiares através de cursos e 
treinamentos aos agricultores, conselheiros municipais e equipes técnicas 
responsáveis pela implementação de políticas de desenvolvimento rural; d) 
Financiamento da pesquisa e extensão rural visando a geração e 
transferência de tecnologias para os agricultores familiares (SCHNEIDER et 
al., 2004, p. 3). 

 As regras de acesso a determinadas linhas do PRONAF, segundo Favareto (2006), são 

fortes indícios de um programa voltado ao combate da pobreza. O autor aponta que de 1996 a 

2000 os municípios beneficiários dos recursos do PRONAF/Infraestrutura (voltados aos 

investimentos em infra-estrutura e serviços de apoio ao desenvolvimento rural), eram 

escolhidos de acordo com o baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH - apresentado. 
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 A partir de 2001, o programa passa a abranger projetos de caráter intermunicipal, 

sendo os beneficiários escolhidos a partir de processo seletivo, combinando outros critérios, 

tais como, a presença de agricultores familiares e assentados da reforma agrária e a incidência 

de baixo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH - (FAVARETO, 2006).  

 Em 2003 o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA - criou a Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial – SDT e implantou a política brasileira de desenvolvimento 

territorial aplicada às áreas rurais. Em 2005, a referida secretaria implanta o Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais - PRONAT - que por meio de 

um trabalho articulado permitiria acelerar processos locais e sub-regionais ampliando as 

oportunidades de geração de renda de forma descentralizada e sustentável, articulados a 

redes de apoio e cooperação solidária (BRASIL, MDA, 2005). 

 Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, outros programas e políticas 

públicas direcionadas ao universo rural e ao fortalecimento da agricultura familiar estão 

implantados no Brasil com resultados que apontam para a melhoria das condições de vida, 

maior produtividade e maior geração de trabalho e renda. Dentre estes programas estão: 

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA - e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

– PNAE - que promovem um aumento no consumo de produtos da agricultura familiar e 

consequentemente um aumento da venda dos mesmos (SDT/MDA, 2005). 

 O PAA é uma das ações do Fome Zero11 , instituído em 2003, que garante o 

atendimento às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional. Por meio deste 

programa, os órgãos públicos federais, estaduais e municipais podem adquirir produtos 

alimentícios diretamente do agricultor, promovendo assim a inclusão social e o fortalecimento 

da agricultura familiar (BRASIL/MDS, 2010).  

 Além dos agricultores familiares, são também beneficiários deste programa os 

assentados da reforma agrária, povos indígenas e quilombolas. Um dado interessante neste 

programa, segundo o MDA, é que os produtos orgânicos ou agroecológicos podem ser pagos 

com valor até 30% a mais sobre os produtos convencionais12.  

 Em 2006, o governo Federal aprova a Lei 11.326/06 que estabeleceu as diretrizes para 

a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Programa instituído pelo Governo Federal com o objetivo de assegurar a todo ser humano, com dificuldades 
de acesso aos alimentos, o direito de alimentar-se adequadamente (Fome Zero, 2003). 
12 Para maiores informações acesse: http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/div/2362755 
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Rurais. Esta Lei Federal definiu o público do Brasil Rural, reconhecendo a diversidade de 

identidades das populações rurais.  

 Em 16 de junho de 2009, a Lei Federal nº 11.947, juntamente com a Resolução do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE - nº 38, de 16 de julho de 2009, 

foi instituído o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Este programa determina 

que as escolas das redes públicas, de educação básica, passem a utilizar produtos advindos da 

agricultura familiar nas refeições oferecidas aos seus alunos.  

 No mínimo 30% do valor enviado a estados, municípios e Distrito Federal pelo FNDE 

para o PNAE devem ser utilizados obrigatoriamente na aquisição de gêneros alimentícios 

provenientes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural com dispensa de 

licitação. Com a nova lei, a alimentação escolar passou a contar com produtos diversificados e 

saudáveis. Os agricultores por sua vez, expandiram mercado, aumentaram suas rendas e 

consequentemente estimularam a economia local (CECANE/PARANÁ, 2010). 

 Existem ainda outros programas que protegem o agricultor familiar das incertezas do 

clima, como o Seguro Agrícola e o Garantia-Safra e, os Programas Luz para Todos, Minha 

Casa Minha Vida, Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, dentre outros. Estes 

programas visam à melhoria das condições de vida nas áreas rurais e à aceleração da dinâmica 

econômica dos municípios.  

 Apesar de alguns avanços consideráveis conquistados pelos movimentos sociais e pela 

própria população, a pobreza no meio rural ainda persiste em pleno século XXI. O acesso a 

serviços essenciais como saúde e educação ainda são restritos nos municípios localizados no 

interior do país. Outros problemas que assolam algumas áreas rurais no Brasil são a má 

distribuição de renda, as limitações de acesso a ativos produtivos e a serviços de apoio à 

produção (BRASIL/MDA, 2003, p.8). 

 Com vistas a eliminar os problemas que ainda assolam algumas áreas rurais do Brasil, 

o governo brasileiro, por intermédio do MDA trabalha intensamente na reformulação de seus 

programas e políticas públicas. A exemplo, cita-se o Plano Safra, que ano a ano tem suas 

ações reformuladas para que se obtenha maior eficácia (BRASIL/MDA, 2013) 

 O PRONA 2013/2014 celebra dez anos desta política específica para o fortalecimento 

da agricultura brasileira, trazendo alterações substanciais tanto em nível de recursos quanto 

nas facilidades de acesso aos mesmos. De acordo com a Cartilha do Plano Safra 2013/2014, o 

valor liberado para os programas de fortalecimento da agricultura familiar alcançaram a cifra 

de 39 bilhões de reais, valor este que representa mais de 400% desde o ano de 
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2003.(BRASIL/MDA, 2013). O Quadro 6 apresenta as linhas de crédito do Plano Safra 

2013/2014. 

 
Quadro 6.  Linhas de Crédito – Plano Safra - 2013/2014 

 
Linhas de crédito Proposta 

Pronaf Custeio Financia atividades agropecuárias e de beneficiamento ou 
industrialização e comercialização de produção própria ou de 
terceiros. 

Pronaf Investimento (Mais Alimentos) Financia máquinas, equipamentos e infraestrutura. Objetiva a 
melhoria da produção e dos serviços agropecuários e não 
agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias 
rurais próximas. 

Microcrédito Rural Atende os agricultores de mais baixa renda. Permite o 
financiamento das atividades agropecuárias e não agropecuárias e 
qualquer outra que possa gerar renda  
para a família atendida. 

Pronaf Agroecologia Financia investimentos dos sistemas de produção agroecológicos 
ou orgânicos, incluindo os custos relativos à implantação e 
manutenção do empreendimento. 

Pronaf Mulher A linha financia investimentos de atividades agropecuárias, 
turismo rural, artesanato, entre outras, no meio rural. O crédito 
pode ser contratado independente do estado civil da mulher. 

Pronaf Eco investimento para implantação, utilização ou recuperação de 
tecnologias de energia renovável, biocombustíveis, 
armazenamento hídrico, pequenos aproveitamentos 
hidroenergéticos, silvicultura e recuperação do solo. 

Pronaf Agroindústria Financia investimentos, inclusive em infraestrutura, que visam o 
beneficiamento, o processamento e a comercialização da 
produção agropecuária e não agropecuária, de produtos florestais 
e do extrativismo, ou de produtos artesanais e a exploração de 
turismo rural. 

Pronaf Semiárido Financia projetos de convivência com o semiárido, focados na 
sustentabilidade dos agroecossistemas,! que priorizem 
infraestrutura hídrica, inclusive aquelas relacionadas com projetos 
de produção e serviços, de acordo com a realidade das famílias da 
região Semiárida. 

Pronaf Jovem Financia propostas de crédito de jovens agricultores e 
agricultoras. Os recursos são destinados à produção e serviços nos 
estabelecimentos rurais. 

Pronaf Floresta Financia projetos para sistemas agroflorestais, como exploração 
extrativista ecologicamente sustentável, plano de manejo florestal, 
recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente 
e reserva legal e recuperação de áreas degradadas. 

Pronaf Custeio e Comercialização de 
Agroindústrias Familiares 

Destinada aos agricultores e suas cooperativas ou associações, 
para que financiem as necessidades de custeio do beneficiamento 
e industrialização da produção própria e/ou de terceiros. 

Pronaf Cota-Parte Financia investimentos para a integralização de cotas – partes dos 
agricultores familiares filiados a cooperativas de produção ou 
para aplicação em capital de giro, custeio ou investimento. 

Fonte: BRASIL/MDA, 2013. Plano Safra da Agricultura Familiar, p. 13 e 14. 
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1.3.5. Estratégias de Desenvolvimento Rural no Brasil 

 

 Segundo Altieri (2008), as estratégias de desenvolvimento existentes até hoje, na 

maior parte do chamado “Terceiro Mundo” , são incapazes de promover o desenvolvimento 

sustentável, pois são excludentes, não resolvem o problema da fome e da miséria e continuam 

causando grandes danos ambientais. Navarro (2001) afirma que, ao formular estratégias para 

promover desenvolvimento rural é preciso considerar a “heterogeneidade” do rural brasileiro, 

cuja diversidade manifesta-se como o primeiro limite a ser superado exigindo assim, ações 

institucionais específicas a cada realidade. 

! Com base em várias definições estudadas acerca do conceito de desenvolvimento 

rural, Kageyama (2004, p. 388) conclui que para que o mesmo ocorra é necessário uma 

combinação do aspecto econômico, proporcionando aumento do nível e estabilidade da renda 

familiar, com o aspecto social, que permitiria um nível de vida socialmente aceitável, tendo 

por trajetória a diversificação das atividades geradoras de renda. Para a autora, o 

desenvolvimento rural não é sinônimo de crescimento econômico, mas um processo que 

envolve as dimensões: econômica, sociocultural, político-institucional e ambiental 

(KAGEYAMA, 2008, p. 52). 

 ParaVan der Ploeg et al. (2000), apesar da diversificação nas áreas rurais ser 

fundamental, o ponto chave do desenvolvimento rural ainda é a agricultura, desde que apoiada 

em novas bases. Para os autores, o novo processo de produção agrícola, para ser uma 

alternativa ao declínio da agricultura moderna, precisa apresentar as seguintes características 

básicas: 

• Esforço contínuo para a redução da dependência do mercado de insumos externos, 

objetivando a redução de custos e a melhor utilização dos recursos naturais; 

• Introdução de novas atividades que possibilitem a melhor utilização dos recursos 

internos; 

• Modelo de produção com maior respeito ao meio ambiente; 

• Introdução de práticas cooperativas; 

• Introdução da pluriatividade nas unidades produtivas; 

• Produção diversificada; 

• Busca por uma economia de escopo; 

• Maior controle sobre os processos de trabalho. 
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 Na mesma linha de pensamento, Veiga et al. (2001) apresentam alternativas 

estratégicas para se obter o desenvolvimento rural no Brasil, expostas a seguir: 

• Diversificação da economia; 

• Diversificação setorial ; 

• Prática da policultura nas unidades produtivas; 

• Preservação ambiental; 

• Práticas  pluriativas nas famílias com o objetivo de absorver a mão-de-obra. 

  

 Segundo o autor, uma economia rural dinâmica é aquela que se apresenta polivalente, 

ou seja, tanto importam consumidores para suas mercadorias e serviços, servindo-se de seus 

atributos locais, quanto utilizam das economias de escala13 e de escopo14 para distribuírem 

seus produtos. Para tanto, Veiga et al. (2001) acreditam que o objetivo estratégico para se 

alcançar um desenvolvimento rural é a maximização do potencial natural e humano e a 

minimização dos entraves, partindo assim, para a busca de formas mais sustentáveis de 

manejo dos recursos naturais disponíveis, sobretudo da biodiversidade. 

 

As economias rurais mais dinâmicas são as que simultaneamente conseguem 
atrair consumidores de seus atributos territoriais e vender suas produções em 
mercados diferenciados. Exatamente o avesso das economias especializadas 
em commodities agrícolas. Estas podem até dar a ilusão de grande 
dinamismo em sua fase inicial, quando sugam a renda diferencial propiciada 
pela exploração da fertilidade natural. Só que depois dessa acumulação 
primitiva tudo passa a depender do grau de diversificação dos negócios 
criados no entorno dessa fonte primária. Sem diversificação, em vez de uma 
economia rural dinâmica surgirá, no máximo, um grande enclave. (VEIGA, 
et al., 2001, p.17) 

 

 Para Caporal & Costabeber (2005), a reforma agrária 15  e o fortalecimento da 

agricultura familiar são também estratégias imprescindíveis para o desenvolvimento rural. Por 

meio dos princípios agroecológicos, estes atores sociais tem potencial para produzir alimentos 

em quantidade e qualidade para garantir a sua segurança alimentar e nutricional bem como da 

família e da sociedade. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Economia de escala é aquela na qual o custo unitário é reduzido pela produção e distribuição em grande 
quantidade. 
14 Economia de escopo é aquela que se utiliza do mesmo planejamento operacional para produzir e distribuir 
mercadorias diversas. 
15 Navarro (2001) afirma que a reforma agrária atualmente, é uma política que somente deve ser implantada em 
determinadas regiões, particularmente no Nordeste, e, nas demais regiões, seria ação pontual. 
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 Estudos realizados pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

FAO/INCRA - sobre os sistemas de produção familiar no Brasil apontam que quando o 

produtor familiar recebe apoio o suficiente tais como acesso a terra, disponibilidade de 

recursos, tecnologia e aporte financeiro, ele é capaz de produzir o suficiente para seu auto-

consumo e ainda gerar renda para satisfação de outras necessidades pessoais e comunitárias. 

(BUAINAIN et al., 2003). 

 Para se alcançar o desenvolvimento rural sustentável mudanças serão necessárias, não 

só de ordem quantitativa, que referem aos aspectos físicos tais como distribuição de terra e 

acesso à tecnologia, mas também e principalmente, mudanças de ordem qualitativa, 

oportunizando a criação de condições que permitam o alcance de ganhos socioeconômicos, 

ambientais, políticos e culturais, sob a ótica da “ética da solidariedade”. (COSTABEBER & 

CAPORAL, 2003, p. 157). 

 Segundo Gliessman (2009), para alcançar a sustentabilidade é preciso que se preserve 

a produtividade da terra ao longo dos tempos e para tanto, é necessário que se implantem 

modelos de produção sustentáveis alcançados por meio de práticas agrícolas alternativas, 

embasadas no conhecimento profundo dos processos ecológicos presentes nas áreas 

produtivas bem como em todo sistema a que elas pertencem.  

 Para tanto, faz-se necessário uma nova abordagem da agricultura e do 

desenvolvimento agrícola, assim sugerido por Van der Ploeg et al. (2000) e Veiga et al. 

(2001), buscando explorar conhecimentos e métodos ecológicos modernos apresentados pela 

ciência da agroecologia, definida como “a aplicação de conceitos e princípios ecológicos no 

desenho e manejo de agrossistemas sustentáveis. (GLIESSMAN, 2009, p. 56). 

 Costabeber & Caporal (2003, p. 3) afirmam que as estratégias para promover o 

desenvolvimento sustentável no meio rural devem estar baseadas em seis dimensões inter-

relacionadas: ecológica, econômica, social, cultural, política e ética. Os autores supracitados 

destacam alguns aspectos que facilitam a compreensão de cada uma destas dimensões e 

podem ser úteis na definição de indicadores de sustentabilidade: 

 

! A dimensão ecológica asseguraria a manutenção e recuperação dos recursos naturais 

como condição essencial para a continuidade do processo de desenvolvimento. Dentre 

as ações propostas por esta dimensão temos: preservação e melhoria das condições 

físicas, químicas e biológicas do solo, manutenção e melhoria da biodiversidade e dos 
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recursos hídricos. Propõem-se também a prática da reciclagem, a economia de energia 

e o fim da utilização de insumos químicos. 

! Pela dimensão social utilização e a divisão dos recursos naturais bem como a 

distribuição da produção seriam garantidas a todos com equidade e justiça, tanto sob a 

perspectiva intrageracional (garantia de sustento às gerações presentes) quanto 

intergeracional (garantia de sustento para as próximas gerações); 

! A dimensão econômica remeteria à necessidade de se alcançar uma produção mais 

eficiente e eficaz, pois, os resultados econômicos são de extrema importância para o 

fortalecimento das estratégias de desenvolvimento rural sustentável. É preciso levar 

em conta, além da obtenção de lucros, a capacidade de reprodução social das famílias 

rurais, bem como, a necessidade de garantir a segurança e soberania alimentar, local e 

regional; 

! Pela dimensão cultural a sustentabilidade navega entre os conhecimentos e valores 

locais, considerados ponto de partida para o desenvolvimento rural que deve 

representar a “identidade cultural” dos atores sociais que vivem e trabalham dentro de 

um determinado agroecossistema, porém sem corroborar com práticas agressivas ao 

meio ambiente e prejudiciais às relações sociais e ações coletivas; 

! A dimensão política assegura a participação e construção coletiva de estratégias de 

desenvolvimento agrícola e rural, bem como a construção e fortalecimento de redes 

sociais e de representações dos vários segmentos da população rural inserida no 

contexto local. Esta base de construção coletiva asseguraria também o empoderamento 

das famílias e das comunidades rurais bem como o resgate da auto-estima e o pleno 

exercício da cidadania; 

! A dimensão ética da sustentabilidade propõe o convívio solidário entre as pessoas 

“intra e intergeracional” com os indivíduos assumindo novas responsabilidades com o 

meio ambiente. A dimensão ética da sustentabilidade exige o fortalecimento de 

princípios e valores que expressem a solidariedade entre as gerações presentes e destas 

com as gerações futuras. 

 

 De acordo com o documento de referência para Gestão Social dos Territórios, 

elaborado pelo MDA/SDT, para que ocorra fortalecimento da agricultura familiar e 

desenvolvimento rural sustentável é necessário que haja um envolvimento que perpasse a 

escala de atuação municipal, envolvendo também a construção de soluções baseadas em um 
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contexto mais amplo onde ocorram ações de caráter territorial, tais como: investimento em 

infraestrutura; criação de redes socioeconômicas; promoção de processos de aprendizagem de 

caráter multiplicador etc. (MDA/SDT, 2006). 

 O documento também propõe que ocorra uma integração dos conhecimentos, 

experiências e ações desenvolvidas nas escalas municipal, territorial, estadual e nacional 

possibilitando a superação dos problemas impeditivos de se alcançar o fortalecimento da 

agricultura familiar e um efetivo desenvolvimento rural. Para tanto, apresentam-se alguns 

desafios a serem superados, dentre eles: maior presença de institucionalidades capazes de 

promover o processo de gestãosocial do desenvolvimento; pensar a dinamização econômica a 

partir de espaços territoriais mais amplos que a esfera do município, articulando arranjos 

produtivos locais numa visão de desenvolvimento socioeconômico; valorização do capital 

cultural e natural; aperfeiçoamento das competências das pessoas e das organizações 

(MDA/SDT, 2006, p. 39) 

 

1.3.6. Capital Social e suas relações com DRS 

 

 Para Campanhola & Graziano (2000) a definição de desenvolvimento rural ou 

desenvolvimento local, deveria ser constituída por um processo de reconstrução social, com a 

efetiva participação dos atores sociais envolvidos,em que fossem consideradas as 

necessidades socioculturais locais, bem como as experiências da comunidade. 

 A proposição dos autores é novamente enfatizada em Favareto (2006, p. 12), que 

defende uma análise da ideia de desenvolvimento rural inspirada, não só na evolução dos 

conceitos, mas também e, principalmente, na busca da compreensão de suas articulações com 

outros domínios do mundo social, que além do envolvimento os condicionem à tomada de 

alguma medida ou proposta de ação. 

 Esta perspectiva envolve complexas relações entre as dinâmicas sociais, econômicas e 

políticas dentro dos processos de desenvolvimento, que, segundo Campos (2006), estão 

representadas pelo conceito de “capital social”, em que o enfoque é as relações entre 

confiança, reciprocidade e redes de relações, ou como definem Rambo et al. (2012), pelo 

conceito de representações sociais. Desta forma, segundo a autora, garantir produção, 

valorização dos recursos naturais, incremento de renda e inclusão social nas áreas rurais, só 

será possível se o houver um desenvolvimento do seu capital social. 
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 Capital social pode ser entendido como a capacidade de organização dos atores 

sociais, ou seja, capacidade de trabalhar em conjunto com o objetivo de alcançar o bem-estar 

coletivo em um determinado espaço e momento.O desenvolvimento deste capital gera maior 

autonomia para as pessoas, maior inserção social e política e consequentemente, melhoria na 

qualidade de vida e no pleno exercício da cidadania. 

 Para Ortega e Matos (2013), a temática de desenvolvimento territorial vem ganhando 

força na América Latina devido ao clima de redemocratização que se encontrava o continente 

nos anos de 1990 a 2000. Para os autores, este ambiente exige maior participação popular nas 

discussões e construções de políticas e estratégias de desenvolvimento que levem em conta, a 

especificidade de cada localidade. 

 Esta participação coletiva remete à construção de relações de confiança entre as 

pessoas e a institucionalização destas relações. Este fato induz à formação de instituições, 

sejam elas formais (cooperativas, associações, sindicatos, etc.) ou informais , com base nos 

trabalhos coletivos, imbuídos do espírito de cooperação e valorização dos potenciais 

endógenos visando o bem estarem coletivo (ORTEGA E MATOS, 2013). 

 Explicando o conceito de capital social Ortega e Matos (2013, p. 50) afirmam que este 

pressupõe a existência de um conjunto de recursos oriundos do sentimento de pertença a um 

grupo social. A partir da posse ou pertencimento a este referido grupo, cria-se as relações 

institucionalizadas já impregnadas de certo grau de normas, valores e regras. 

 Continuando, por estas relações são instituídas e reforçadas as regras e normas 

comportamentais que tendem a se tornar duráveis, ou seja, criam-se os hábitos inerentes a 

cada um dos membros que constituem este grupo e por conseguinte, estas relações se 

estreitam e se firmam em nível de confiança e reciprocidade. Estabelece-se o sentimento de 

pertença e formam-se redes de relacionamentos duráveis (ibidem). 

 Em Domiciano (2012) o conceito de Capital Social está associado à ideia de 

constituição de um grupo social, com base no espírito cooperativo, na relação de confiança e 

reciprocidade, que induz a um sistema de participação coletiva que facilita a eficiência das 

suas ações. 

 Segundo o autor supracitado o capital social contempla em sua base conceitual o 

espírito coletivo e linhas de pensamento que oportunizam a formulação de estratégias com 

vistas a superar dificuldades comuns de um determinado grupo ou localidade, que antes, 

sozinhos, não seria possível formular; portanto, conclui-se que a formação de um capital 
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social contribui para eficácia dos processos de desenvolvimento e melhoria na qualidade de 

vida das pessoas.  

 Segundo o MDA, as regiões brasileiras onde se concentram maior índice de pobreza e 

estagnação são as que possuem o menor índice de desenvolvimento de capital social. As 

causas para o não desenvolvimento deste concentram-se em fatores econômicos (falta de 

recursos financeiros, pobreza, desemprego); sociais (dependência, subordinação, pouca 

organização social); geográficos (isolamento, falta de comunicações, limitantes naturais); 

educacionais (educação formal deficiente, analfabetismo, baixa informação e capacitação); e 

práticas políticas (pouca participação, clientelismo) (BRASIL/MDA, 2003, p. 14). 

 A proposta de desenvolvimento como a expansão das liberdades individuais (SEN, 

2000, p. 32) chama especial atenção para a expansão das "capacidades” (capabilities) das 

pessoas de levar o tipo de vida que valorizam. Estas capacidades só serão alcançadas de fato 

se os indivíduos tiverem oportunidades de adquirir e/ou expandir conhecimentos, trabalhar na 

coletividade e ter maior participação social e política.  

 O conhecimento e a união fortalecem as pessoas, promovem autonomia e maior poder 

de exercer seu papel de agente16 promotor de desenvolvimento e bem-estar.Portanto, a 

formação do capital social, como base de ações coletivas, participativas e cooperativas, é 

essencial no processo de desenvolvimento rural sustentável e na melhoria das condições de 

vida das pessoas. Por intermédio desta relação de confiança e sentimento de pertença 

estabelecidos entre os indivíduos de um grupo, os problemas coletivos são analisados e são 

adotadas estratégias para atender às suas demandas específicas. 

 

CAPÍTULO – 2- ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 Este capítulo está dividido em três seções: a primeira apresenta o método utilizado 

para esta pesquisa; a segunda os indicadores utilizados para mensurar o desenvolvimento rural 

sustentável - IDR - e o índice de condições de vida dos agricultores familiares - ICV; e a 

terceira versará sobre o levantamento, análise e tratamento dos dados. 

 

2.1. Característica Metodológica de investigação 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Agente no sentido de alguém que age e ocasiona mudança e cujas realizações podem ser julgadas de acordo 
com seus próprios valores e objetivos. (SEN, 2000, p.33). 
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 Para este trabalho de investigação optou-se pelas características metodológicas da 

pesquisa qualitativa que permite segundo Goldenberg (2004), o tratamento das subjetividades 

e particularidades dos fenômenos sociais estudados por meio do contato direto com o 

ambiente e os agentes investigados.  

 A pesquisa identificou os atores sociais que vivem nas áreas rurais dos municípios de 

Tombos e Araponga e como estes percebem os avanços das ações em prol do 

desenvolvimento rural sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental. Para tanto 

foram utilizados os seguintes procedimentos de pesquisa: construção do marco referencial , 

levantamento de dados secundários em base de dados do IBGE e DATASUS; pesquisa de 

campo para a coleta de dados primários; a aplicação do Índice de Desenvolvimento Rural – 

IDR e o Índice de Condições de Vida, que serão detalhados no decorrer deste capitulo.  

 Para levantamento dos dados secundários realizou-se análise documental, visitas e 

entrevistas semi-estruturadas aos representantes do poder publico, dos sindicatos e das 

associações de produtores rurais. Dentre os documentos analisados destacam-se os Planos 

Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, os estatutos de criação dos Sindicatos dos 

Produtores Rurais, estatuto de criação das associações dos agricultores rurais familiares, 

artigos e teses de doutorado sobre os referidos municípios.  

 As visitas aconteceram aos órgãos e entidades de apoio e fomento ao desenvolvimento 

rural, dentre eles os sindicatos dos trabalhadores rurais, as associações de produtores rurais e 

as secretarias de agricultura. Durante as mesmas foram realizadas as primeiras entrevistas 

com os representantes dos respectivos órgãos e entidades visitadas. 

 Para a coleta de dados primários aplicou-se questionários aos atores envolvidos no 

processo de desenvolvimento rural nos dois municípios separados em duas categorias: os 

agricultores familiares e representantes dos órgãos e entidades de apoio e fomento ao 

desenvolvimento rural.  

 O propósito dos questionários foi o de identificar a realidade das famílias agricultoras 

e o papel dos órgãos e entidades representativas das mesmas no processo de desenvolvimento 

rural, bem como caracterizar as experiências de cada um. A identificação dos atores 

pesquisados ocorreu por meio da numeração dos questionários e entrevistas, separados por 

municípios e categorias. Este procedimento garantiu a preservação da identidade dos mesmos, 

conforme determinado no Termo de Livre Consentimento (Anexo 1). E por fim, mas não 

menos importante, o estudo relacionou os dados empíricos verificados por meio da 

observação direta e pela aplicação dos questionários com a base teórica estudada.  
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2.2. Como mensurar desenvolvimento rural? 

  

 Para Kageyama (2004),ao analisar e medir o desenvolvimento rural, os estudos devem 

perpassar o aspecto econômico (aumento e equilíbrio da renda familiar) e adentrar nos 

aspectos sociais (condições de vida socialmente aceitas) e ambientais (utilização correta dos 

recursos naturais) com o propósito de compreender o processo em sua totalidade e não em 

partes fragmentadas.  

 Até o ano de 1990, segundo a autora, para determinar o índice de desenvolvimento 

rural, utilizava-se somente o índice de crescimento do Produto Interno Bruto - PIB - per capita 

dos países. A partir do referido ano, a utilização única deste índice passou a ser considerada 

insuficiente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - sendo 

incluído nas avaliações dos processos de desenvolvimento rural, o Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH. 

 Em 1991, o Programa de Desenvolvimento Rural da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico –OCDE - estabeleceu três etapas necessárias à geração de 

índices de desenvolvimento rural: classificação das regiões em predominantemente rurais, 

predominantemente urbanas e significativamente rurais, definiu um conjunto de indicadores 

demográficos, econômicos, sociais e ambientais e, por fim, produziu uma série de estatísticas 

que permitem a comparação e análise das tendências do desenvolvimento rural (Kageyama, 

2004, p. 391). A Figura 1 apresenta o conjunto básico de indicadores rurais criados pela 

Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento – OCDE (OECD, 1996) que 

passaram a ser adaptados e utilizados nos estudos e analises acerca do desenvolvimento rural. 

 
! !

População e migração Bem-estar social e equidade 
Densidade! Renda!
Variação! Habitação!
Estrutura! Educação!

Domicílios! Saúde!
Comunidades! Segurança!

! !
! !

Estrutura e desempenho econômico! Meio Ambiente e Sustentabilidade!
Força de trabalho! Topografia e clima!

Emprego! Mudanças no uso da terra!
Participações setoriais! Espécies e habitats!

Produtividade Água e solo!
Investimentos Qualidade do ar!

! !
Figura 1. Conjunto básico de indicadores rurais (OECD, 1996) 

Fonte: Kageyama (2004, p. 392). 
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 Estes indicadores, segundo a autora, são elementos inspiradores para propor medidas 

factíveis, que levem em conta pelo menos alguns aspectos mais relevantes contidos na ideia 

de desenvolvimento rural, ou seja, por meio destes indicadores pode-se criar um Índice de 

Desenvolvimento Rural – IDR - que pode ser aplicado tanto em nível local (município) como 

em nível territorial (conjunto de municípios), utilizando fontes de dados secundários, dentre 

outros, os censos demográficos e agropecuários. 

 

2.2.1. O Índice de desenvolvimento rural - IDR - adaptado 

 

 O Índice de Desenvolvimento Rural, proposto por Kageyama (2004), é um indicador 

capaz de medir o desenvolvimento rural em todas suas dimensões e em seus múltiplos setores. 

Ele é formado por indicadores criados pela OCDE que reúne em uma medida síntese, aspectos 

populacionais, econômicos, sociais e ambientais, permitindo classificar os municípios em 

estudo, de acordo com o seu grau de desenvolvimento. 

 O IDR é obtido pela média aritmética simples de quatro índices parciais representando 

os quatro aspectos acima descritos (população e migração, bem-estar social, economia e meio 

ambiente). Cada índice parcial também é calculado pela média aritmética simples dos 

indicadores, conforme abaixo demonstrados. 

  

IDR  =            IPOP + IBES + IECO + IMA  sendo: 

                                               4 

 

a) IPOB = Índice de população. 

 

  Este índice procura medir o dinamismo populacional do município analisado que 

deveria ser fator de desenvolvimento rural. Quanto maior ele for maior o potencial de 

dinamismo populacional do município. Seu valor é encontrado pela média aritmética simples 

dos sub-indicadores: densid (densidade demográfica do município, padronizada17); vrural 

(variação percentual da população rural do município nos anos 2000 e 2010); poprural 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Padronizar é fazer uma transformação algébrica para que o índice varie no intervalo de zero a um. Consiste no 
quociente (valor da variável – mínimo) / (máximo – mínimo). Kageyama (2004). O recorte temporal aqui 
utilizado será de 2000 a 2010 
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(proporção de população rural no município); pmigr (proporção da população total do 

município que não residiu sempre no mesmo município, ou seja, os migrantes). 

 

  IPOB =(densid. + vrural + poprural + popmigr)  

                       4 

 Os componentes deste índice indicam, em linhas gerais (KAGEYAMA, 2004, p. 394): 
 

• Quanto maior a densidade demográfica, menor o isolamento das áreas rurais e maiores 

as oportunidades de estabelecimentos de redes sociais; 

• Quanto maior a população rural e seu crescimento ao longo de uma década, maior a 

capacidade desta área de reter população; 

• Quanto maior a proporção de pessoas que migraram, maior a capacidade de atração 

que aquele município exerce na região. 

 

b) IBES =  índice de bem-estar social 

 Este indicador procura levantar as condições de moradia e a presença de analfabetismo 

nos municípios rurais que, para Kageyama (2004), são fatores essenciais de bem-estar. O 

mesmo é obtido pela média aritmética simples de quatro sub-indicadores: psanit (proporção 

de domicílios rurais com instalações sanitárias); ptelef (proporção de municípios rurais com 

telefone - fixo ou celular); anoes (número médio de anos de estudo dos moradores de 7 anos 

ou mais nos  domicílios - padronizado); pescol (proporção de crianças de 7 a 14 anos nos 

domicílios rurais que frequentam escola). 

 

 IBES = (Psanit + ptelef + anoest + pescol)  

       4 

. 

 Enquanto o IPOB é composto pelas variáveis relativas de todo o município, o IBES 

somente aplica-se para os domicílios rurais, e, os mesmos podem ser escolhidos de acordo 

com a especificidade do (s) local (ais) objeto (s) de estudo (Kageyama, 2004). 

 

c) IECO = índice de desempenho econômico 

 

 Este índice procura destacar o mercado de trabalho e o rendimento médio da 

população rural. Ele é levantado pela média aritmética simples dos seguintes sub-indicadores: 
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renda (renda domiciliar per capita nos municípios rurais – padronizada); pluri (proporção de 

ocupados em atividades não-agrícolas em relação ao total de ocupados nos domicílios rurais); 

produtiv (produtividade do trabalho na agricultura = valor da produção agropecuária do 

município dividido pelo número de pessoas ocupadas nos estabelecimentos agropecuários – 

padronizado – dado coleta no Censo Agropecuário). 

 

IECO =  (renda + pluri + produtiv) 

      3 

 

d) IMA = índice de meio ambiente 

 

 Este índice procura destacar algumas variáveis consideradas importantes para o 

desenvolvimento rural na questão de preservação ambiental nas áreas rurais. Ele é obtido pela 

média aritmética simples: nmonoc (ausência de monoculturas que tendem a provocar 

degradação ambiental); psoloa (proporção de estabelecimentos agropecuários que adotam 

práticas de conservação do solo e da água – média dos dois itens). 

 

 IMA = (monoc + psoloa) 

      2 

 Este indicador, segundo Kageyama (2004) é o mais problemático de se levantar, pois 

faltam informações precisas e em número suficiente sobre a qualidade do meio ambiente. 

Aspectos considerados importantes para aumentar a produtividade, tais como utilização de 

insumos químicos e máquinas agrícolas pesadas, são práticas modernas de produção, e 

possuem sua eficácia questionada por alguns autores, principalmente no que tange à questão 

ambiental. Estas técnicas modernas de produção também são consideradas excludentes, pois, 

não estão disponíveis a toda população rural e possuem custos elevados.  

 Devido à grande relevância sobre as questões ambientais e seu grau de importância 

para o desenvolvimento, este fator não pode ser deixado de fora quando se realizar uma 

análise de desenvolvimento rural, principalmente quando o objeto de estudo se apresenta 

como uma área com processos de degradação ambiental e solo em condições não favoráveis à 

produtividade com sustentabilidade.  

 Segundo Costabeber e Caporal (2003) é preciso implantar projetos de 

desenvolvimento rural compatíveis com o imperativo ambiental. Os autores salientam que é 
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na dimensão ecológica da sustentabilidade que se firma o propósito de manter e recuperar as 

bases dos recursos naturais, responsáveis pela manutenção e reprodução dos seres vivos. 

 
(...) "cuidar da casa” é uma premissa essencial para ações que se queiram 
sustentáveis, o que exige, por exemplo, não apenas a preservação e/ou 
melhoria das condições químicas, físicas e biológicas do solo (aspecto da 
maior relevância no enfoque agroecológico), mas também a manutenção 
e/ou melhoria da biodiversidade, das reservas e mananciais hídricos, assim 
como dos recursos naturais em geral”. (COSTABEBER E CAPORAL,2003) 

 

 Sobre o IDR, Kageyama (2004) explica que a medida proposta não é a única e muito 

menos a ideal, pois utilizando os mesmos dados podem-se gerar outros índices, alterando os 

pesos dos componentes ou definindo arbitrariamente os limites propostos, dependendo do 

objetivo de cada proposta e dos dados disponíveis para aplicação dos referidos índices, 

podendo ser o mesmo adaptado para atender à especificidade de uma pesquisa. 

 Assim sendo, para a realização desta pesquisa, foram determinados os indicadores e 

variáveis específicos, baseados nas propostas da autora para o cálculo do IDR nos municípios 

de Tombos e Araponga, levando em consideração os objetivos da pesquisa, a especificidade 

local e as disponibilidades dos dados necessários para composição do referido índice, 

conforme apresentado no Quadro 07. 

 
Quadro 7.  Descrição das variáveis adaptada para o levantamento do IDR em Tombos e Araponga 

Indicador Descrição da variável Base de dados  

Índice de População 
(IPOP) = a+b+c+d 
                     4 

a) Densidade demográfica (padronizada)18 
b) Variação da população rural entre 2000 e 2010 

(padronizada) 
c) Proporção da população rural no município 

(2010) 
d) Proporção da população rural que  

não morou sempre no município (migração) 
 
 
 

IBGE e DATASUS 
Censo Demográfico - IBGE 
(2000 e 2010) 
 
Censo Demográfico – IBGE 
– 2010 
 

Índice de Bem Estar 
(IBES) =  e+f+g+h  
                     4 

e) Proporção de domicílios rurais com saneamento 
básico (adequado e semi-adequado) 

f) Proporção de domicílios rurais com telefone 
(fixo ou celular) 

g) Taxa de analfabetismo 
h) Proporção de  pessoas com 10 anos ou mais na 

escola 
 
 
 

 
 
 
Censo Demográfico – IBGE 
(2010) – Universo 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Padronizar é a transformação algébrica para um índice varie entre zero e um. Esta transformação é o quociente 
(valor da variável – valor mínimo) dividido pelo (valor máximo – valor mínimo). Correa,Silva & Neder(2008). 
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Índice de 
Desenvolvimento 

Econômico (IECO) 
=      i+J 

2 

i) Renda19 média domiciliar per capita domicílios 
rurais (padronizada) 

j) Proporção de ocupados em atividades não 
agrícolas em relação aos ocupados em 
domicílios rurais20 
 

Censo Demográfico – IBGE 
(2010) – Universo 
SIDRA/IBGE  

Índice de Meio 
Ambiente21 

k) Índice de condições ambientais nas unidades 
familiares de produção na percepção dos 
agricultores familiares. 
 

Pesquisa de Campo 

Fonte: Adaptado de .Kageyama (2004) 

 

2.2.2. O Índice de Condições de Vida – ICV 

 A partir da inclusão da abordagem territorial nas discussões acerca de 

desenvolvimento rural, proposta pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário - SDT/MDA - e com o objetivo de acompanhar a evolução e 

efetivação da capacidade de autonomia e auto-gestão dos territórios, levantou-se a demanda 

por um índice que apurasse as reais condições de vida dos indivíduos pertencentes aos 

mesmos, na suas próprias percepções (Kageyama, 2008).  

 O ICV foi elaborado por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Rural – PGDR - da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 

para ser aplicado nos territórios criados pela SDT/MDA. A demanda por este indicador 

incidiu principalmente por não se contar com outro índice capaz de medir o desenvolvimento 

nas suas múltiplas dimensões. 

 Este índice, que também é uma análise comparativa, é levantado por meio de 

aplicação de questionários nos domicílios rurais, buscando captar as características 

multidimensionais do desenvolvimento, levando em conta as dimensões econômica, sócio-

cultural e ambiental. (RAMBO et al., 2012). 

 Para Kageyama (2008, p. 117), devido à complexidade e multidimensionalidade do 

conceito de desenvolvimento, várias estratégias podem ser adotadas para descrever ou avaliar 

o seu grau em um momento específico, utilizando-se de técnicas estatísticas tradicionais. A 

autora, baseada na concepção de desenvolvimento de Amartya Sen (2000), afirma que a 

proposta do ICV, além de levar em conta a complexidade e as múltiplas dimensões do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Salário Mínimo no ano de 2010 = R$500,00 
20 Para este cálculo utilizou-se a classificação das atividades do Censo IBGE/SIDRA/2010. 
21 Devido a dificuldade de encontrar dados específicos para os municípios objetos desta pesquisa, utilizou para 
este índice o mesmo indicador encontrado no cálculo do Índice de Condições de Vida – ICV, relativo às 
condições ambientais da propriedade rural familiar. 
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conceito de desenvolvimento rural, busca identificar a percepção dos indivíduos sobre sua 

suas condições de vida. 

 Para o cálculo do Índice de Condições de Vida Sen (2000) estabelece três instâncias a 

serem identificadas durante os levantamentos de dados juntos aos indivíduos: fatores, 

características e efeitos do desenvolvimento rural, que abrangem as múltiplas dimensões do 

desenvolvimento (econômico, sociocultural e ambiental).  

 A primeira instância busca identificar, na visão das famílias rurais, os fatores que 

favorecem o desenvolvimento, ou seja, em que bases acontecem o desenvolvimento. Nesta 

instância concentram-se os indicadores de presença de agricultura familiar, tamanho da área 

de produção, escolaridade e infraestrutura em geral. A segunda instância visa identificar as 

possíveis diferenças nas trajetórias do desenvolvimento nos municípios (suas características). 

Abordam-se nesta instância os indicadores de renda, produtividade, diversificação da 

produção e uso e preservação dos recursos naturais. A terceira instância apresenta os efeitos 

do desenvolvimento, ou seja, o seu resultado econômico e social para as populações 

envolvidas. Entre estes efeitos, estão incluídos a segurança alimentar, saúde, elevação de 

renda e redução da pobreza, redução do êxodo rural e a participação em grupos políticos, de 

cooperação e socioculturais, conforme Quadro 08. 
  

Quadro 8.  Instâncias e indicadores das condições de vida das famílias rurais 

Instâncias Indicadores 
Fatores que favorecem o 
desenvolvimento 

1 – Mão-de-obra familiar em atividade dentro ou fora da unidade 
2 – Área da unidade de produção familiar 
3 – Escolaridade 
4 – Condições de moradia 
5 – Acesso a mercados 
6 – Acesso a políticas públicas (Pronaf, bolsa-famíla, etc.) 
7 – Acesso a crédito e assistência técnica 
8 – Presença de instituições que favorecem o desenvolvimento rural 

Características do 
desenvolvimento 

9 – Renda familiar 
10 – Produtividade do trabalho 
11 – Produtividade da terra 
12 – Diversificação da produção agrícola 
13 – Pluriatividade, diversificação nas fontes de renda familiar 
14 – Uso e preservação dos recursos naturais: água 
15 – Uso e preservação dos recursos naturais: solo 
16 – Uso e preservação dos recursos naturais: vegetação nativa 

Efeitos do desenvolvimento 17 – Estar bem alimentado/ nutrido 
18 – Ter boa saúde 
19 – Permanência dos membros da família da unidade de produção 
20 – Percepção sobre as mudanças na situação econômica da família 
21 – Percepção sobre as mudanças na situação ambiental da unidade 
22 – Participação social (cooperativas e associações) 
23 – Participação política (eleições, conselhos, assembleias) 
24 – Participação cultural (grupos de expressões cultural, outras atividades) 

Fonte: Rambo et al. (2012, p. 7)  
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 Kageyama (2008) ressalta que os indicadores apresentam dados específicos do local 

de estudo, pois nossos estados e municípios são formados por uma grande heterogeneidade, 

que são frutos de fatores históricos de cada um. A autora também afirma que estes indicadores 

não são os únicos e nem os mais corretos; eles permitem uma adaptação segundo os objetivos 

da pesquisa.  

 Para esta pesquisa, ao calcular ICV, foi aplicado um questionário com vinte e duas 

questões aos agricultores  familiares, nos dois municípios. O objetivo deste era identificar, na 

visão dos referidos atores, suas condições de vida. As perguntas foram elaboradas para obter 

respostas subjetivas, baseadas nas instâncias do desenvolvimento proposta por Kageyama 

(2008):  1) Fatores do desenvolvimento; 2) Características do desenvolvimento; 3) Efeitos do 

desenvolvimento. O Quadro 09 apresenta  as referidas instâncias e seus respectivos 

indicadores, adaptados para a pesquisa nos municípios de Tombos e Araponga. 

 
Quadro 9.  Instâncias e Indicadores adaptados para o Cálculo do ICV em Tombos e Araponga 

Instâncias Indicadores 
Fatores que favorecem o 
desenvolvimento 

1 – Mão-de-obra familiar em atividade dentro ou fora da unidade 
2 – Área da unidade de produção familiar 
3 – Escolaridade 
4 – Condições de moradia 
5 – Acesso a mercados 
6 – Acesso a políticas públicas (Pronaf, bolsa-famíla, etc.) 
7 – Acesso a assistência técnica 
8 – Presença de instituições que favorecem o desenvolvimento rural 

Características do 
desenvolvimento 

9 – Renda familiar 
10 – Produtividade da terra 
11 – Diversificação da produção agrícola 
12 – Uso e preservação dos recursos naturais: água 
13 – Uso e preservação dos recursos naturais: solo 
14 – Uso e preservação dos recursos naturais: vegetação nativa 

Efeitos do desenvolvimento 15 – Estar bem alimentado/ nutrido 
16 – Ter boa saúde 
17 – Permanência dos membros da família da unidade de produção 
18 – Acesso a informação, mobilidade e entretenimento 
19 – Percepção sobre a situação ambiental da unidade 
22 – Participação social (cooperativas e associações) 
23 – Participação política (eleições, conselhos, assembléias) 
24 – Participação cultural (grupos de expressões cultural, outras atividades) 

Fonte: Adaptado de Rambo et al. (2012, p. 7)  

 

 O conceito de desenvolvimento utilizado nesta pesquisa está pautado na concepção de 

Sen (2000) que para ocorrer desenvolvimento é necessário que ocorra a expansão da liberdade 

individual. Segundo Rambo et al. (2012), corroborando com essa concepção, 

desenvolvimento é um processo onde as pessoas não têm limites nem restrições para fazer 
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suas escolhas e oportunidades, ou seja, o desenvolvimento acontece onde e quando as pessoas 

têm liberdade para escolher o seu modo de vida.  

 Assim, as respostas às perguntas expressam as percepções que os indivíduos ou as 

famílias têm sobre cada indicador utilizado, de acordo com suas escolhas e sentimentos. O 

primeiro passo após a aplicação dos questionários e respectiva análise é separar as respostas 

por categorias, representativas das instâncias propostas. Em seguida calcula-se a média de 

cada instância por município representando-os em uma tabela.  

 As percepções de cada instância, obtidas por meio dos questionários, recebem valores 

em uma escala de zero a um, indo da pior (zero) para a melhor concepção (um), conforme 

indicado pelo Sistema de Gestão Estratégica do MDA (BRASIL/MDA, 2010) e apresentados 

a seguir no Quadro 10. 

 
Quadro 10.  Escalas e Classificação dos indicadores 

Escalas Classificação 

0,00 – 0,20 Baixo 

0,20 – 0,40 Médio Baixo 

0,40 – 0,60 Médio 

0,60 – 0,80 Médio Alto 

0,80 – 1,00 Alto 

Fonte: Adaptado de Rambo et al. (2012) 

  

 Para uma melhor compreensão, os resultados foram representados em um gráfico 

denominado biograma22 e comparados, possibilitando assim um conhecimento da realidade 

das famílias rurais nos dois municípios pesquisados.O biograma é uma representação gráfica 

utilizada para demonstrar o estado de um determinado sistema, sob suas diversas dimensões: 

 
Biograma es la expresión gráfica del “estado de un sistema 
multidimensional”. Dicha imagen refleja el grado de desarrollo sostenible de 
la unidad de análisis en cuestión, el desequilibrio que puede haber entre las 
diferentes dimensiones y por ende, los posibles conflictos existentes. Se 
puede estimar (diseñar) tanto un Biograma global, integrando las diversas 
dimensiones incluidas en el análisis, como Biogramas específicos para cada 
dimensión. Cada eje del Biograma representa un indicador, ajustado de tal 
forma que cuanto más amplia sea el área sombreada, mejor es la situación 
del sistema. (SEPÚLVEDA, 2008, p.326). 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 O Biograma é uma representação gráfica do estado de um sistema, em suas múltiplas dimensões. (Sepúlveda, 
2008). 
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 A imagem gráfica gerada pelo biograma permite visualizar o grau de desenvolvimento 

de uma unidade e a causa aparente dos desequilíbrios entre as dimensões analisadas. Assim, 

torna-se possível realizar uma análise comparativa entre diferentes períodos, mostrando a 

evolução das dimensões analisadas de um determinado território ou como neste trabalho, a 

comparação do nível de desenvolvimento entre dois municípios com características 

semelhantes.  

 Cada eixo do biograma representa um indicador do cálculo que vai de uma escala de 0 

a 1 (zero a um) em que, zero é o menor desempenho e um é o maior. Desta forma, quanto 

maior a área sombreada melhor o nível de desenvolvimento da área estudada. (SEPÚLVEDA, 

2008).  

 Segundo o autor, o resultado apresentado pelo biograma permite a formulação de 

políticas públicas e o correto direcionamento dos investimentos ou ações e programas 

específicos para correção dos desequilíbrios e a efetivação do desenvolvimento rural 

sustentável.  

 Além da representação gráfica dos resultados pelo biograma, serão transcritos também 

relatos dos agricultores  familiares por serem considerados importantes e estarem repletos de 

identidade local. Há que se levar em consideração também que o questionário do ICV busca 

exatamente conhecer a concepção das pessoas, ou seja, compreender o que pensam estes 

sujeitos e o que realmente consideram importantes para suas próprias vidas. 

 No desenho do biograma, quanto maior a área assombreada, melhores são as 

condições de vida das pessoas e maior o potencial de desenvolvimento rural do município, ou 

seja, melhor é a situação do sistema em análise. 

 O ICV, além de permitir uma comparação entre municípios ou instâncias estudadas, 

indica o que os próprios indivíduos consideram ser o “necessário” para se viver bem. Rambo 

et al. (2012) afirmam que as pessoas vistas como agentes ou atores é que devem definir quais 

e como as políticas governamentais devem se efetivar para atender as suas reais demandas.  

 

2.3. Fonte de dados 

 
2.3.1. Os dados secundários 
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 O levantamento dos dados secundários ocorreu em duas etapas: a primeira etapa foi 

obtida por meio de leituras e busca de informações acerca dos municípios em estudo, via 

internet. A segunda ocorreu por meio de visita aos municípios, entidades, órgãos públicos e 

produtores rurais, que resultou na análise documental. Foram analisados os Planos Municipais 

de Desenvolvimento Rural Sustentável dos municípios de Tombos e Araponga, os 

documentos de criação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e das Associações de 

Agricultura Familiar dos mesmos. 

 Pela análise documental dos Planos Municipais de Desenvolvimento Rural 

Sustentável foram levantados dados sobre a criação dos mesmos, tais como metodologia, os 

atores participantes de sua construção, os objetivos e metas estabelecidos para os municípios e 

a divisão das tarefas entre as entidades, poder público e sociedade em geral.  

 Estas informações serviram de base para a entrevista aos representantes de órgãos 

públicos e instituições de apoio ao desenvolvimento rural dos municípios pesquisados. Nas 

entrevistas procurou-se saber a eficácia das ações propostas nos Planos e qual a participação 

de cada instituição e órgão público no processo de desenvolvimento rural nos municípios em 

estudo. 

 Os dados obtidos nos Censos Demográficos (2000 e 2010), Censo Agropecuário 

(2006) do IBGE, no DATASUS, dissertações, artigos e teses sobre os municípios em 

questões, foram utilizados para a construção do IDR, dos gráficos e das tabelas que 

apresentam a situação real dos municípios, nos seguintes âmbitos ou aspectos: número de 

habitantes (rural e urbano), evolução populacional, densidade demográfica, PIB e principais 

produtos agrícolas e da pecuária.  

 

2.3.2. Os dados primários 

 

 O levantamento dos dados primários ocorreu com a combinação de várias técnicas: a 

primeira por meio da técnica de observação; a segunda, pela entrevista semi-estruturada aos 

representantes de instituições e órgãos públicos municipais que apóiam o produtor rural; e a 

terceira, por aplicação de questionários aos agricultores familiares. 

 A técnica da observação permitiu uma maior aproximação da realidade local e o 

contato direto com atores sociais presentes em cada município. Permitiu também identificar a 

população e a presença das instituições de fomento ao agricultor e agricultora rural. Esta 
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técnica é essencial em uma pesquisa de natureza qualitativa, pois segundo Laville e Dionne 

(1999) ela permite ao pesquisador uma avaliação do comportamento das pessoas dentro de um 

determinado período e local.  

 A realização de entrevistas semiestruturadas (Apêndices 03 e 04) junto aos 

representantes das instituições de apoio e fomento à agricultura familiar e ao desenvolvimento 

rural objetivou identificar as principais lideranças e instituições que atuam no município, bem 

como suas principais ações para o desenvolvimento rural. Para Laville e Dionne (1999), a 

entrevista semiestruturada é uma técnica que possibilita o levantamento de informações sobre 

o assunto em questão, bem como permite desvelar traços da cultura, crenças e valores dos 

entrevistados contribuindo para uma melhor compreensão do seu real. 

 Foram feitas dezesseis entrevistas, oito em cada município, sendo um representante 

por instituição. Algumas delas foram gravadas e outras não de acordo com cada entrevistado, 

pois alguns se sentiram mais a vontade sem o gravador.  As falas foram transcritas 

literalmente no ato das mesmas para as entrevistas não gravadas e para as gravadas transcritas 

posteriormente.  

 Os questionários utilizados para a construção do ICV foram aplicados aos agricultores 

familiares dos dois municípios, de forma direta pela pesquisadora. O ICV procura perceber as 

mudanças relacionadas às condições de vida dos agricultores e agricultoras familiares nos 

municípios de Tombos e Araponga, na percepção dos mesmos. Este Índice é composto por 

três instâncias: 1) fatores que favorecem o desenvolvimento; 2) as características do 

desenvolvimento; e 3) efeito do desenvolvimento (BRASIL/MDA, 2010).  

 O questionário é composto por questões que permitem respostas subjetivas 

expressando as percepções dos indivíduos ou das famílias sobre cada indicador utilizado, 

envolvendo cada uma das referidas instâncias (RAMBO et al., 2012). Para a instância “fatores 

do desenvolvimento” foram aplicadas oito questões; para a instância “características do 

desenvolvimento” foram seis questões; para a instância “efeitos do desenvolvimento”, oito 

questões, totalizando vinte e duas questões (Apêndice02). O questionário permitiu 

contribuições livres por parte dos respondentes ou sujeitos questionados, buscando a 

percepção dos mesmos e estas foram transcritas à parte e utilizadas nos resultados. 

 A associação da observação direta ao questionário e à entrevista permitiu um 

conhecimento mais amplo das situações específicas que foram levantadas durante a pesquisa, 

permitindo assim, uma melhor compreensão da realidade social que se buscou 

entender/explicar (GOLDENBERG, 2004). 
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2.4.  População e amostra 

 
2.4.1.  A população 

 

 A população estudada foi dividida em duas categorias. A primeira categoria é 

composta pelos representantes das instituições de apoio e fomento ao desenvolvimento rural e 

de órgãos públicos municipais presentes nos referidos municípios.  Em Tombos foram 

entrevistados os (as) presidentes da APAT, AMART, STR, EMATER, CRESOL, 

COOPROSOL, Secretário de Agricultura e a Secretária de Planejamento e Administração, 

totalizando oito entrevistas.  

 Em Araponga, as entrevistas aconteceram com os (as) presidentes do STR, AAFA, 

CRESOL, com a diretora da Escola Família Agrícola Puris de Araponga, um agricultor 

representante do CTA/ZM junto à comunidade, um representante da Prefeitura Municipal, 

com o Secretário de Agricultura e com a Secretária de Meio Ambiente e Turismo, totalizando 

oito entrevistas. 

 A segunda categoria é composta pelos agricultores e agricultoras familiares dos 

municípios pesquisados que totalizam: quatrocentos e quatro famílias em Tombos e mil 

duzentas e trinta famílias em Araponga. Para a realização desta etapa foi necessário 

determinar uma amostra desta população, conforme explicado no item 2.4.2. 

 

2.4.2. A amostra 

 

 Para determinar o tamanho da amostra representativa dos agricultores familiares 

quanto a aplicação dos questionários, empregou-se a seguinte equação, indicada por Bruni 

(2011): 

 

n =                   z² pq N      

                     z² pq + (N – 1) e² 

Sendo: 

 

 n = número de indivíduos da amostra;  

 z= valor crítico que corresponde ao nível de confiança desejado;  
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 p = proporção populacional de indivíduos que pertencem à categoria de interesse  

 da pesquisa;  

 q =  proporção populacional de indivíduos que não pertencem à categoria de  

 interesse da pesquisa (q=1-p);  

 N = tamanho da população;  

 e  = erro amostral determinado para o trabalho. 

 

 A população estudada e a amostra definida, após a aplicação da fórmula e por base no 

critério de amostra estratificada, estão representadas no Quadro 11: 

 
Quadro 11.  População e Amostra de Tombos e Araponga para o ICV 

Município Total de propriedades rurais 
(população) 

Patronal Familiar Amostra 

Tombos 548 144 404 53 
Araponga 1.421 181 1.230 138 

Fonte: Dados da  pesquisa. 
  

Após o cálculo do tamanho da amostra, dividiu-se a mesma proporcionalmente, 

levando em consideração sua representatividade em termos de porcentagem. O Quadro 12 

apresenta a amostra após a sua estratificação levado em consideração o tamanho das unidades 

de produção. 

 
Quadro 12.  Amostra estratificada para o ICV – Agricultura Familiar 

 

Área produtiva em hectares 

Nº de propriedades Questionários aplicados 

Tombos Araponga Tombos Araponga 

Menos de 5 hectares 127 747 14 75 

De 5 a menos de 20 hectares 182 347 24 40 

De 20 a menos de 50 hectares 64 104 10 13 

De 50 a menos de 100 hectares 24 21 04 06 

Mais de 100 hectares 07 11 01 04 

Totais 404 1230 53 138 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

 A margem de erro utilizada foi de 5% e o nível de confiança de 95%, cujo valor crítico 

(z²) é representado por 1,96(TRIOLA, 1997), conforme explicado no Quadro 13: 
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Quadro 13.  Valores Críticos Associados ao grau de confiança na amostra 

Grau de Confiança Valor Crítico z² 
90 % 0,10 1,64 
95 % 0,05 1,96 
99 % 0,01 2,57 

Fonte: Adaptado de Triola, 1997. 
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CAPÍTULO - 2 -  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 Este capítulo apresenta a partir dos dados obtidos por pesquisa exploratória uma 

caracterização da área de estudo. Serão abordados aspectos gerais da Zona da Mata de Minas 

Gerais e dos dois municípios pesquisados: Tombos e Araponga. O objetivo é apresentar e 

compreender o contexto dos municípios pesquisados e como vem ocorrendo o processo de 

desenvolvimento rural nos mesmos. Para tanto, foram realizadas visitas in loco, análise 

documental e encontros com representantes das instituições e do poder público nos dois 

municípios. 

 

3.1. A Zona da Mata de Minas Gerais 

! !

A Zona da Mata sempre foi uma região de grande destaque nos aspectos históricos, 

econômicos e sociais dentro do Estado de Minas Gerais e foi, no século XVIII, o berço da 

extração de ouro (CASTRO & SOARES, 2010).  Localizada na Região Sudeste do Estado, 

com área de 35.748,70 Km² corresponde a 6,09% do espaço geográfico mineiro, é uma das 

doze mesorregiões de Minas Gerais, formada por sete microrregiões e 142 municípios, 

limitando-se ao norte com as regiões de Planejamento, Metalúrgica e Rio Doce; a leste com 

os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro; ao sul com o Estado do Rio de Janeiro e a oeste 

com as mesorregiões Sul, Campos das Vertentes e Metalúrgica (NETTO & DINIZ, 2006).  

 Era considerada uma região estratégica para os propósitos da coroa no período do 

Brasil-Colônia tanto por possuir uma vasta reserva de recursos naturais quanto pelo fato de ter 

se imposto como uma barreira natural à evasão das riquezas minerais da região aurífera 

devido à composição de suas matas fechadas, fato que lhe deu o nome tradicional que ainda se 

conserva até os dias de hoje: “Zona da Mata” (ibidem).  

 Com o declínio do ciclo do ouro, por volta de 1750, a população que ocupava a região 

das minas inicia uma migração para outras áreas em busca de novas terras para a lavoura, 

instalando-se nas regiões de Franca e Batatais (SP), do Vale do Paraíba (RJ) e da Zona da 

Mata (MG), iniciando-se nesta última, de forma tímida, o cultivo do café, que se desenvolveu 

de fato, no início do século XIX. (VALVERDE, 1958). 

!
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Figura 2. Mapa de Minas Gerais – Mesorregiãos do IBGE 

Fonte: Portal do Governo de MG – www.mg.gov.br 

 

Segundo Netto & Diniz (2006), os cafezais foram introduzidos sobretudo nos vales do 

Rio Pomba e Paraibuna e depois, rapidamente difundido, transformando-se na principal 

atividade da província e a ponte para ocupação humana da região, desenvolvimento da infra-

estrutura de transportes e agente reorganizador da economia de Minas Gerais. 

O cultivo do café intensificou-se nos municípios de Juiz de Fora, Matias Barbosa, 

Além Paraíba e outros também limítrofes à província do Rio de Janeiro (maior produtor 

mundial de café na metade do século XIX), principalmente pela facilidade de escoamento da 

safra, que na época era feito em lombo de mulas. (PAULA, 2006). 

Com a modernização do setor de transporte (décadas de 1860/1870), as rodovias e 

ferrovias facilitaram a locomoção que promoveu a expansão e produção cafeeira em direção 

ao norte e ao leste, configurando assim “um espaço regional delimitado e diferenciado, 

denominado “Zona da Mata” (PAULA, 2006, p.77), constituído em dois momentos.  

O primeiro momento dessa expansão aconteceu com a inauguração da Rodovia União 

& Indústria, que elevou Juiz de Fora à condição de principal entreposto comercial e centro 

armazenador do café da região, formando assim, a região Sul da Zona da Mata (composta 

pelos municípios de Matias Barbosa, Juiz de Fora, Mar de Espanha, Além Paraíba, 

Zona!da!Mata!
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Leopoldina, Cataguases e outros). O segundo momento se configura pela expansão da malha 

ferroviária que levou o café até ao norte e leste da Zona da Mata, composto pelos municípios 

pioneiros de Muriaé, Ponte Nova, Carangola, Manhuaçu e outros (PAULA, 2006). 

 O primeiro censo agrícola realizado no Brasil em 1920 apontou Manhuaçu e 

Carangola os dois principais municípios produtores de café de Minas Gerais e a Zona da Mata 

como responsável por 40% da área de café ocupada no Estado. (VALVERDE, 1958). O 

desenvolvimento da cafeicultura na Zona da Mata reorganizou o espaço e a economia mineira 

tendo como desdobramento, segundo Netto & Diniz (2006), a intensificação do processo de 

industrialização ocorrido entre 1915 e 1920, inicialmente nos setores têxtil e metalúrgico e em 

seguida o setor de produção de bens e serviços para atendimento das necessidades imediatas 

da população.  

 Com o declínio do café ocorrido entre os períodos de 1920 a 1930, a Zona da Mata 

lança mão da pecuária como atividade econômica alternativa, mas isto não evitou a 

decadência da região, até mesmo porque neste período ocorreu um forte empenho por parte do 

governo federal em fomentar o desenvolvimento da indústria de base, em especial, a 

siderurgia nas áreas centrais do Estado e da região do Vale do Rio Doce (BDMG, 2000). 

 Correspondente a este período, Valverde (1958) afirma que a região da Zona da Mata 

aumentou sua população urbana, principalmente devido ao êxodo rural provocado pelo 

declínio da produção do café, ocasionando o esvaziamento da zona rural, exceto nas áreas do 

Caparaó, Manhuaçu e Carangola, onde a cafeicultura não se esgotou.  

 Nos períodos compreendidos entre 1969 a 1970, o governo federal lança o Plano de 

Renovação e Revigoramento dos Cafezais, coordenado pelo Instituto Brasileiro do Café, 

objetivando o reaquecimento da econômica cafeeira, vista a aceitação do produto no mercado 

externo e pela queda da produção no sul do Paraná e em São Paulo devido a fortes geadas no 

período em questão (OLIVEIRA, 1985).  

 Por intermédio deste programa, novas tecnologias de manejo dos solos, controle de 

doenças e plantio são introduzidas nas áreas dos cafezais elevando novamente sua produção. 

O percentual de 37% do total de café do Estado de Minas Gerais estava localizado nas regiões 

da Zona da Mata, Rio Doce e Mucuri, predominada por grandes propriedades de modelo 

patronal.   

 No decorrer do Século 20, de acordo com o Centro de Tecnologias Alternativas da 

Zona da Mata - CTA/ZM - as grandes fazendas cedem lugar às pequenas propriedades, 

principalmente devido a partilha de herança que passam a ser conduzidas basicamente pelas 
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famílias, cenário este que prevalece até os dias de hoje. Nesses pequenos minifúndios (divisão 

de terra das grandes fazendas entre seus herdeiros) pratica-se uma agricultura pouco intensiva 

em capital. O café ainda é o “carro-chefe” da economia regional sendo o cultivo que mais 

gera divisas. A pecuária leiteira e o plantio para subsistência, tais como de milho, feijão  e a 

criação de pequenos animais também estão presentes nessas propriedades familiares.!

 

3.2.  Os municípios objeto de estudo – caracterização 

3.2.1. Tombos - MG 

 

 Localizado na Zona da Mata de Minas Gerais, mais precisamente na microrregião de 

Muriaé - MG -  a 5 km da divisa com o Estado do Rio de Janeiro, Tombos é considerado uma 

preciosidade turística da Região do Caparaó. Com características próprias das cidades do 

interior mineiro, o município apresenta uma vida pacata, com pequenos comércios e uma 

paisagem que se mistura entre o antigo e o contemporâneo. Tem como principal fonte de 

emprego e renda o café, a pecuária leiteira e o turismo. 

 O município possui uma área territorial de 285 km² e subdivide-se em dois distritos: 

Catuné e Água Santa de Minas. Catuné, de acordo com o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural de Tombos (PMDR, 1998/99) é um distrito bem desenvolvido e está 

em constante luta pela emancipação; situa-se na parte mais alta do município e tem como 

principais atividades econômicas o café e o turismo, sendo que o primeiro é a cultura 

predominante da região desde a formação do núcleo populacional até os dias atuais.   

 Água Santa, menos desenvolvida, é uma das mais antigas comunidades do município e 

tem como principais atividades a agropecuária e a pecuária leiteira. Neste distrito localiza-se a 

Gruta Santa, que é visitada por peregrinos (do município e região), devotos de Nossa Senhora 

de Lourdes, padroeira da Gruta, colocando-o na rota do turismo religioso. 

 Segundo Eisenlohr (2008), até a os anos de 1970 o município era predominantemente 

rural, com a economia baseada na produção do café e do leite, vindo das grandes fazendas, 

colocando a vida econômica, social e política do mesmo sob a influência dos fazendeiros 

locais. A população total do município de Tombos era formada em 2010 por 9.537 habitantes, 

porém com a maior parcela ocupando a área urbana, de acordo com o Quadro 14. 
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Quadro 14.  População de Tombos por idade e sexo 

IDADE URBANA RURAL 

HOMEM MULHER HOMEM MULHER 

De 0 a 09 576 339 127 137 

De 10 a 19 493 517 170 143 

De 20 a 29 566 653 147 160 

De 30 a 49 1047 978 338 261 

De 50 a 69 808 980 192 133 

Acima de 70 266 424 51 29 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010.   

 

 Os últimos censos demonstram um quadro de decréscimo populacional no município 

como um todo, pois no ano de 2000, a população estimada era de 11.652, com uma densidade 

demográfica de 40,9 hab/km² (a maior do período apresentado) e, em 2010 caiu para 9.537 

habitantes, com densidade demográfica de 33,5 hab/km², apresentando uma queda 

significativa de  18%, conforme apresentado no Quadro 15. 

 

Quadro 15.  Dinâmica Populacional de Tombos -  1970 a 2010 

Ano base Urbana % Rural % Total Hab/km 
1970 4.579 44,5 5.602  55,5 10.181 35,1 

1980 5.082 55,2 4.125 44,8 9.207 32,3 

1991 6.327 64,8 3.440 35,2 9.767 34,3 

1996 7.129 68,6 3.260 31,4 10.389 36,4 

2000 8.317 71,4 3.325 28,6 11.652 40,9 

2010 7.602 79,7 1.935    20,3 9.537 33,5 
Fonte: Censos Demográficos do IBGE (1970, 1980, 1991, 1996, 2000, 2010). 
  

 O Quadro 14 aponta o processo de redução da população total do município de 

Tombos e indica um possível êxodo rural, principalmente no ano de 2000, quando a 

população rural totalizava 3.325 (três mil, trezentas e vinte e cinco pessoas), passando em 

2010 para 1.935 (mil, novecentos e trinta e cinco pessoas) representando uma queda de 41,7% 

da mesma.  

 Observa-se que em 1970 a população rural representava a maior parcela da população 

total do município, mas em 1980 a ordem já se altera, passando a apresentar um aumento da 

população urbana, enquanto que a rural reduz, ano a ano, a uma média de 20% a.a.. Este fato, 
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segundo Eisenlohr (2008), pode estar relacionado ao processo de modernização da agricultura 

e de urbanização, porém precisa ser mais bem pesquisado. 

 A população rural de Tombos em 2006 era formada por 20,3% da população total do 

município sendo, em média, 70% representada pela Agricultura Familiar23. A área ocupada 

por esta população rural ocupava 27,6% do total rural do município e mantinha o Valor Bruto 

da Produção girando em torno de 27 a 30% (Censo Agropecuário, 2006). O Quadro 16 

apresenta o grupo familiar e não familiar por área total rural do município de Tombos – MG. 

 
Quadro 16.  Grupo por área total – familiar e não-familiar – Tombos/2006 

Área  

(Hectare) 

Total 

estabelecimento 

Estabelecimento 

Patronal 

% Estabelecimento 

Familiar 

% 

Menos de 5 130 03 0,5 127 22,1 

De 5 a 20 232 50 8,7 182 31,7 

De 20 a 50 103 39 6,8 64 11,1 

De 50 a 100 47 23 4,0 24 4,2 

Acima de 100 36 29 5,1 07 1,2 

Sem área 26 - - - - 

TOTAIS 574 144  404  

Fonte: IBGE -  Censo Agropecuário, 2006. 

! !

Como se pode observar no Quadro 16, o número de estabelecimentos com mais de 

100 hectares representa a menor parcela total de estabelecimentos rurais (6,3% do total). A 

maior parcela de estabelecimentos possui áreas entre 5 a 20 hectares, divididas em 8,7% de 

estabelecimentos de característica patronal e 31,7% de estabelecimentos de característica 

familiar, o que aponta para o domínio das pequenas propriedades no município que pode ser 

comprovado por meio da evolução da população no município apresentada no Quadro 15.  

 Segundo Eisenlohr (2008), o grande número de pequenas propriedades no município 

de Tombos é fruto do desmembramento progressivo das grandes fazendas (acima de 200 

hectares), principalmente a partir da década de 1980, ocasionado tanto pela compra de terras 

por pequenos proprietários, muito deles ex-empregados da fazenda, quanto pelo processo de 

minifundização, que é a divisão das grandes propriedades entre os herdeiros, formando um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Segundo a Lei Federal nº 11.326. de 24/07/2006, um dos critérios para classificar a categoria da Agricultura 
Familiar  é possuir área rural de no máximo quatro módulos fiscais, o que corresponde, em Tombos e Araponga 
– MG, a um valor de 28 hectares por módulo fiscal.  Lei n.º 6.746, de 10 de dezembro de 1979. Disponível em: 
 http://www.faemg.org.br/Content.   
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contingente grande de pequenas unidades de produção agropecuária de grande importância 

para a economia local. 

 O Quadro 17 apresenta a evolução do PIB no município de Tombos entre os anos de 

2000 a 2010 que demonstra uma evolução considerável da participação da agropecuária na 

economia do município, que se intensificou a partir de 2009. Porém, ao comparar a produção 

agropecuária com a categoria dos serviços percebe-se que o segundo é em média, três vezes 

maior que o primeiro,  o que comprova a saída do homem do campo rumo ao município sede.  

 
Quadro 17.  Evolução do Produto Interno Bruto de Tombos – 2000 a 2010 

Ano base Agropecuária 
(mil reais) 

Indústria 
(mil reais) 

Serviços 
(mil reais) 

2000 5.782 2.821 17.339 
2001 4.723 2.759 19.998 
2002 5.035 2.857 23.698 
2003 6.589 3.174 26.471 
2004 8.207 3.370 25.260 
2005 10.030 3.660 28.274 
2006 10.793 3.888 31.719 
2007 10.212 3.819 30.403 
2008 14.754 3.782 33.023 
2009 14.715 4.277 34.863 
2010 15.065 5.713 44.325 

Fonte: IBGE Cidades -  (2000 a 2010) 

 
3.2.2. Araponga – MG 
 

 O município de Araponga está localizado na Zona da Mata de Minas Gerais, com uma 

área territorial de 303,79 m². Tem como principal atividade econômica o café, reconhecido 

por sua qualidade. Em 1781, no ciclo do ouro, surgiu na região uma comunidade denominada 

São Miguel e Alma dos Arrepiados.  

 Em 1826, esta comunidade deu lugar à freguesia de São Miguel e Almas dos 

Arrepiados que ganhou nova denominação em 1857: São Miguel do Araponga, quando foi 

elevado a distrito. Em 1938, com o Estado Novo, seu nome foi simplificado para Araponga, 

sendo elevado à cidade em 1962 (PMDRS, 2001). 

 Em 2010, a população total do município era de 8152 habitantes e era em formado 

basicamente por sua população rural. Em 2010, esta população representava 62,7% contra 
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37,3% da população urbana. Esta característica se mantém ao longo do tempo no município 

conforme pode ser constatado no Quadro 18. 

Quadro 18.  Dinâmica Populacional de Araponga -  1970 a 2010 

Ano Base Urbana % Rural % Total 
1970 925 14,6 5.429 85,4 6.354 
1980 1.081 16,5 5.488 83,5 6.569 
1991 1.631 20,8 6.243 79,2 7.874 
1996 1.940 25,4 5.708 74,6 7.648 
2000 2.537 32,1 5.374 67,9 7.911 
2010 3.041 37,3 5.111 62,7 8.152 

Fonte: Censos Demográficos IBGE (1970, 1980,1991, 1996, 2000 e 2010).  
 
 

A população araponguense possui um caráter predominantemente rural e a produção 

agropecuária representa boa parcela da economia local, apresentando resultados praticamente 

iguais ao setor de serviços, que é a primeira base econômica do município conforme dados 

coletados no censo demográfico de 2010 e apresentado no Quadro 19. 
 

Quadro 19.  Evolução do Produto Interno Bruto de Araponga – 2000 a 2010 

Ano base Agropecuária 
(mil reais) 

Indústria 
(mil reais) 

Serviços 
(mil reais) 

2000 6.431 940 6.679 

2001 9.254 1.080 7.629 

2002 7.187 1.103 8.555 

2003 10.166 1.494 10.735 

2004 10.295 1.837 11.689 

2005 10.916 2.199 13.624 

2006 10.582 2.513 15.870 

2007 11.208 2.805 17.133 

2008 18.292 2.845 21.067 

2009 16.347 3.154 22.445 

2010 19.537 3.846 24.908 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico, 2010.  

 
 Araponga possui segundo Freitas (2011) o menor Índice de Desenvolvimento Humano 

do Município - IDH  - M24, dentre os demais municípios que compõem o Território Serra do 

Brigadeiro. De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Rural do Brasil (PNUD, 2001), o 

IDH de Araponga em 2001 foi medido em 0,6884 enquanto o do Estado ficou em 0,773, 

conforme apresentado no Quadro 20. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 IDH – M é composto pelas variáveis: renda, longevidade e educação (FREITAS, 2011, p. 80). 
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Quadro 20.  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) dos municípios do Território 

Serra do Brigadeiro – 2000. 

Municípios do TSB IDH – M  IDH – M por componente 
Renda Longevidade Educação 

Araponga 0,657 0,536 0,750 0,684 
Divino 0,692 0,616 0,723 0,737 
Ervália 0,700 0,629 0,724 0,748 
Fervedouro 0,686 0,593 0,762 0,704 
Miradouro 0,698 0,620 0,739 0,735 
Muriaé 0,773 0,695 0,784 0,839 
Pedra Bonita 0,685 0,600 0,734 0,722 
Rosário da Limeira 0,713 0,604 0,762 0,773 
Sericita 0,662 0,636 0,639 0,710 
Território S. B. 0,696 0,614 0,735 0,739 
Estado – MG 0,773 0,711 0,759 0,850 

Fonte: Freitas, 2011 - adaptado do Atlas do Desenvolvimento Rural do Brasil (2001) e MDA (2007) 

 

 O índice apresentado pela renda e educação do município de Araponga coloca-o em 

uma situação crítica em relação ao seu potencial de qualidade de vida demonstrado pelo 

índice de longevidade da população, ficando bem abaixo da média do Estado. Freitas (2011) 

destaca também que o município de Araponga apresentou, em 2003, 51,26% da sua 

população vivendo abaixo da linha de pobreza, ou seja, não tem acesso a uma cesta básica 

para prover alimentação e nem acesso a bens mínimos necessários à garantia de sobrevivência 

humana. 

 A agricultura familiar predomina a economia local e as bases agropecuárias do 

município de Araponga. As pequenas propriedades com até 50 hectares representavam, em 

1996, 85,8% do total de 544 estabelecimentos e detinham apenas 37,8% da área. As médias e 

grandes propriedades (com mais de 50 e menos de 500 ha) representavam 13,7% dos 

estabelecimentos (87 unidades) e ocupavam 51,7% da área. Os latifúndios com áreas acima de 

500 ha representavam 10,6% dos estabelecimentos rurais do município conforme o Censo 

Agropecuário de 1996, conforme distribuído no Quadro 21. 

 
Quadro 21.  Propriedades rurais por divisão de área – Araponga – IBGE - 1995/1996 

Área –  hectare Nº de estabelecimentos Área (ha) % 
Menos de 10 263 1.215 5,8 
De 10 a menos de 50 281 6.626 32 
De 50 a menos de 100 45 3.082 14,9 
De 100 a menos de 200 30 4.096 19,7 
De 200 a menos de 500 12 3.538 17 
De 500 a menos de 1.000 03 2.208 10,6 
TOTAL 634 20.738 100 

Fonte: IBGE: Censo Agropecuário 1995/96.  
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A população do município de Araponga em 2010 totalizava 8.152 (oito mil, cento e 

cinqüenta e duas) pessoas, sendo que 66,7% (5.111 pessoas) ocupantes das áreas rurais e 

basicamente formada por agricultores familiares (Censo Agropecuário, 2006) com alguma 

tradição na produção de café orgânico.  

Os pequenos produtores, com áreas menores a 10 ha de terra, dividem em condições 

desiguais, o espaço e a produção de café com as grandes fazendas baseadas no modelo 

patronal. Os grupos familiares e não familiares estão representados no Quadro 22, de acordo 

com a distribuição das áreas rurais. 

Quadro 22.  Grupos de área total – agricultura familiar e não familiar – Araponga/2006 

Área – há - Agricultura 
Familiar 

% Agricultura 
Patronal 

% Total % 

Com menos de 5 747 60,8 87 48,1 834 58,7 
De 5 a menos de 20 347 28,2 51 28,2 398 28,0 

De 20 a menos de 50 104 8,5 22 12,1 126 8,9 
De 50 a menos de 100  21 1,6 8 4,4 29 2,0 

Mais de 100 11 0,9 13 7,2 34 2,4 
TOTAIS 1.230  181  1421  

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2006.  
 

 A agricultura familiar representa em Araponga 86,6% do total das áreas rurais no 

município de Araponga – Quadro 21 . Um aspecto que chama a atenção é que entre os 181 

estabelecimentos de agricultura patronal 48,1% estão entre as áreas com menos de cinco 

hectares e 28,2% entre as áreas com menos de 20 hectares, ou seja, mesmo sendo registradas 

como patronais, as propriedades possuem áreas pequenas.  As propriedades de maior extensão 

territorial, ou seja, acima de cinquenta hectares ficaram com a representatividade de apenas 

11,%, sendo apenas treze propriedades com área superior a cem hectares (CENSO 

AGROPECUÁRIO, 2006). 

 Contrapondo-se à agricultura patronal a agricultura familiar se firma com 

representatividade absoluta  no município de Araponga mesmo ocupando uma menor 

extensão de terra. Do total de 544 propriedades determinadas familiares, representadas por 

85,8% , a área ocupadas por elas era de apenas 37,7%, contra 62,3% das áreas ocupadas pela 

agricultura patronal (Censo Agropecuário, 1995/96) . 
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CAPÍTULO - 3 -  TOMBOS E ARAPONGA:  UMA LEITURA HISTÓRICA 

 Neste capítulo, dividido em duas seções,estão apresentados os dados secundários e 

primários levantados nos municípios de Tombos e Araponga. Os dados secundários foram 

obtidos por meio de análise documental e consulta a banco de dados. Foram analisados os 

documentos de criação de entidades de apoio e fomento ao desenvolvimento rural, tais como 

o estatuto de criação dos sindicatos rurais e os Planos Municipais de Desenvolvimento Rural 

Sustentável dos dois municípios.  

 Os dados primários foram coletados pelos questionários aplicados aos produtores e 

produtoras familiares e pelas entrevistas com os representantes da referida categoria e órgãos 

de apoio e fomento ao desenvolvimento rural. Também foi utilizada a técnica de observação e 

visitas in loco.  

 

4.1. O Município de Tombos 

 

 Esta seção apresenta o resultado de pesquisa exploratória, realizada no município de 

Tombos-MG - no período de 26 de abril a 15 de maio de 2012, quando foi estabelecido um 

diálogo com o Presidente Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais -  

APAT -; com a Presidente da Associação das Mulheres Rurais de Tombos – AMART -;  com a 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR – ; com o Presidente do Sindicato 

dos Produtores Rurais – SPR - ; com um extensionista da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER -;  e com Secretário Municipal de 

Agricultura.  

 Foi realizada análise documental que possibilitou o conhecimento da criação e gestão 

das organizações sociais visitadas, dentre elas a APAT, a AMART e o STR. Também foi 

analisado o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural do município elaborado pela 

Secretaria Municipal de Agricultura, por meio do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

em parceria com outras instituições e organizações.  

 Foram  também estudas algumas teses, artigos e dissertações sobre o município em 

questão com o propósito de conhecê-lo melhor e identificar as pesquisas desenvolvidas acerca 

do processo de desenvolvimento rural e a efetiva participação da agricultura familiar no 

mesmo.   

 Tombos é um município com características típicas da região. Apresenta relevo 
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acidentado (70% montanhoso), pequena extensão territorial e a base econômica voltada para a 

agropecuária. Este cenário, segundo Eisenlohr (2008) influencia  na forma de ocupação e uso 

do solo, bem como as formas de organização das atividades econômicas, sociais e políticas.   

 As principais atividades rurais desenvolvidas no município são a produção de 

café,intensificada nas partes mais altas que apresentam temperaturas mais baixas, a pecuária 

leiteira, o plantio de cana-de-açúcar e de arroz. A Figura 3 apresenta a evolução da produção 

da lavoura permanente em Tombos entre o ano de 2004 a 2010, conforme dados extraídos do 

IBGE Cidades. 
 

 
Figura 3. Produção da lavoura permanente – Tombos – MG 

Fonte: Adaptado do IBGE Cidades (2010).  

 
 A produção de banana é encontrada expressivamente na região, sendo cultivada entre 

as fileiras do café, pela prática dos  Sistemas Agro-Florestais - SAF’s25. Neste modelo de 

cultivo os agricultores plantam o coco da baia e colhem uma média de 140 mil frutos por ano, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Sistemas agroflorestais é uma forma de uso da terra na qual se combinam espécies arbóreas lenhosas 
(frutíferas e/ou madeireiras) com cultivos agrícolas e/ou animais, de forma simultânea ou em seqüência temporal 
e que interagem econômica e ecologicamente.!(Disponível em: http://servicos.cpaa.embrapa.br)!
 

 

1064%
1158%

0% 16%

1439%

1302%

140%
80%

1493%

1281%

140% 105%

1493%

1281%

140% 105%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

1400%

1600%

Ba
na
na
%

Ca
fé
%

Co
co
%d
a%
ba
ia
%

M
ar
ac
uj
á%

Ba
na
na
%

Ca
fé
%

Co
co
%d
a%
ba
ia
%

M
ar
ac
uj
á%

Ba
na
na
%

Ca
fé
%

Co
co
%d
a%
ba
ia
%

M
ar
ac
uj
á%

Ba
na
na
%

Ca
fé
%

Co
co
%d
a%
ba
ia
%

M
ar
ac
uj
á%

2004% 2006% 2008% 2010%
Banana:%ton;%Café:%ton;%Coco:%mil%frutos;%e%Maracujá:%ton.%



!

!
!

68 

o que contribui, de acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 

município, um incremento na renda das famílias agricultoras. 

 Estas famílias, principalmente as de pequenas áreas, mantêm também em suas 

unidades de produção, a criação de pequenos animais, dentre eles suínos e galinhas, cuja 

venda da produção dos ovos garantem-lhes, de acordo com relatos colhidos entre os 

agricultores familiares,  um complemento na renda familiar .  

 No Quadro 23 verifica-se a evolução das atividades zootécnica das propriedades rurais 

no período de 2004 a 2010 apresentando a concentração na criação de aves, que segundo 

alguns produtores entrevistados complementam a renda familiar.  

 
Quadro 23.  Rebanho  (mil cabeças) – Tombos - MG 

ESPÉCIE 2004 2006 2008 2010 
Bovinos 9.960 5.619 5.753 5.723 
Eqüinos 616 622 721 626 
Asinino 0 0 0 04 
Muares 37 44 28 33 
Suínos  2.473 2.291 2.251 2.249 

Caprinos 360 401 216 191 
Galos, frangos (as) e pintos 15.025 13.892 14.945 14.974 

Galinhas 7.326 7.000 6.870 6.906 
Fonte: Adaptado do IBGE Cidades (2004, 2006, 2008 e 2010).  

 
 Muitas das atividades do município, segundo relatos de agricultores familiares, são de 

subsistência26, tais como a horticultura cana, mandioca, inhame, frutas, peixes, galinhas e 

porcos. Além das culturas de subsistência a propriedade familiar mantém atividades para a 

comercialização gerando renda e contribuindo para melhores condições de vida para seus 

membros.  

 Destas atividades destacam-se a produção agropecuária, representada principalmente 

pela venda de leite, a produção e venda de ovos e a venda do mel. A  Figura 4 traz a 

representação das diversas atividades rurais praticadas nas pequenas propriedades, nas 

seguintes medidas: leite em mil litros; ovos em dúzias; mel em quilos (kg). Os dados para a 

construção desta figura foram extraídos do IBGE Cidades,  no ano de 2010. 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Agricultura de subsistência é caracterizada pela produção de alimentos pelas famílias ocupantes de uma 
determinada área para prover seu sustento. Geralmente o excedente desta produção é comercializado no mercado 
local (FRANCISCO, 2013). 
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Figura 4. Produção Agropecuária de Tombos – MG 

Fonte: Adaptado do IBGE Cidades.  

 

 A diversificação da produção garante às famílias manutenção de suas rendas durante 

todo o ano, contrabalanceando com as colheitas dos produtos principais, que são o café e o 

leite. De acordo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, algumas famílias 

participam da feira livre que acontece no município todos os sábados. Para os agricultores 

familiares a feira é uma oportunidade de vender diretamente seus produtos aos consumidores 

obtendo um ganho real. 

 A produção de arroz, cana-de-açúcar e milho também estão presentes nas pequenas e 

médias propriedades, garantindo a alimentação da família e uma boa base para troca no 

mercado local (armazéns, feira livre e de porta em porta). A Figura 05 apresenta a produção 

das referidas culturas no município no período de 2004 a 2010. 
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Figura 5. Produção da lavoura temporária em tonelada – Tombos - MG 

Fonte: IBGE Cidades.  Elaboração própria. 

 

A EMATER local, segundo relatos do extensionista, implantou em 2007 um projeto 

de produção de maracujá com o objetivo de aumentar as oportunidades para o produtor 

familiar: a produção contribui de forma significativa para o aumento da renda familiar 

envolvendo vários produtores organizados em grupos e com apoio da Secretaria Municipal 

de Agricultura.  

Segundo o extensionista da EMATER e responsável pelo projeto, o maracujá 

produzido nestas unidades familiares tem dois mercados: os frutos mais bonitos são 

comprados por uma rede de supermercados da região e o restante é entregue a uma fábrica de 

sucos localizada no município de Comendador Venâncio - RJ, que fica a 51,7 Km de Tombo. 

(extensionista da EMATER).  

Este cultivo, de acordo com o relato do extensionista, vem crescendo nos últimos anos 

e se constitui mais uma fonte de renda para os pequenos agricultores do município. Esse fato 

pode ser acompanhado na figura 6 que  apresenta, a evolução da produção do maracujá entre 

os anos de 2004 a 2010, no município de Tombos. 
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Figura 6. Produção de maracujá -  Tombos - MG 

Fonte:  Adaptado do IBGE Cidades (2004, 2006, 2008 e 2010). 

! !

! A Agricultura Familiar em Tombos está passando por momentos críticos, segundo o 

Presidente da Cooperativa de Produção e Economia Solidária – COOPROSOL - devido à 

falta de apoio em nível de capacitação e Políticas Públicas que a fortaleça e incentive suas 

atividades, principalmente em relação à comercialização.  

 Quanto às práticas agroecológicas ele afirma que a dificuldade está na falta de mão-

de-obra, pouca assistência técnica, realizada somente pela EMATER que não consegue 

atender toda demanda e pela falta de incentivo na comercialização dos produtos 

agroecológicos,  vendidos ao mesmo preço dos produtos convencionais, desestimulando a sua 

produção.   

 O município de Tombos possui um total de 574 estabelecimentos rurais, cujo 

percentual de produção familiar chega a 70%; deste percentual, que representa cerca de 

quatrocentas propriedades (IBGE, 2006). Segundo a presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, somente cinco do total de propriedades rurais no município podem ser 

declaradas 100% livres de insumos químicos as demais estão utilizando algum tipo de 

agrotóxico.  

 A presidente do Sindicato também ressalta que entre os anos de 1997 e 2000 havia um 

grande grupo de agricultores produzindo de forma agroecológica, todos incentivados pelos 

16#

80#

105# 105#

0#

20#

40#

60#

80#

100#

120#

2004# 2006# 2008# 2010#

ton$

Ano$



!

!
!

72 

trabalhos das associações de produtores e das mulheres de produtores (APAT e AMART), 

porém, com o passar do tempo, a atuação destas instituições se enfraqueceram e os 

agricultores foram se desmotivando com a produção agroecológica. 

 Em 2010, com a crise ocorrida na APAT e o fechamento do Mercado do Produtor , 

local onde os agricultores familiares vendiam seus produtos de forma direta ao consumidor 

final e com preços diferenciados, muitos desistiram das praticas agroecológicas. O motivo, 

segundo relatos do presidente da COOPROSOL, é  que a produção agroecológica tem custo 

mais alto e requer maior quantidade de mao-de-obra. Com isto voltaram a utilizar insumos 

químicos em suas produções, principalmente na produção de café, com a intenção de 

aumentar a produtividade e expandir mercado (Presidente da COOPROSOL) . 

 De acordo com o Secretario Municipal de Agricultura (em exercício na época da 

visita), a produção de base agroecológica é desejada por todos, mas para que ela seja 

consolidada é necessário grande subsídio, pois esta forma de produzir é muito mais complexa, 

exige mais mão-de-obra (um grande entrave na Zona Rural como um todo) e seus benefícios 

somente são reconhecidos a longo prazo.  

 O mesmo afirma que tanto a Secretaria de Agricultura quanto as organizações rurais 

estão trabalhando em conjunto para apoiar a agricultura familiar. A intenção é difundir no 

meio rural a utilização das práticas agroecológicas e a opção pelos trabalhos em grupo para o 

fortalecimento de suas atividades e obtenção de maior retorno financeiro, social e ambiental. 

 A auto-gestão é prática comum nas propriedades rurais familiares e é estimulada pelas 

organizações dos trabalhadores rurais de Tombos (APAT, AMART e STR) que atuam para a 

conscientização e mobilização das comunidades rurais. Trabalhos semelhantes são realizados 

pela EMATER local, pela Cooperativa de Crédito Solidário de Tombos – CRESOL - e pela 

COOPROSOL. Segundo o presidente da COOPROSOL a instituição têm se mobilizado para 

resgatar e fortalecer a produção familiar, com o apoio das organizações sociais existentes, 

buscando assim, contribuir para o desenvolvimento do município que é puramente de vocação 

agrícola. 

 As mulheres agricultoras desempenham papel significante na economia local por meio 

de atividades (agrícolas e não agrícolas) realizadas pelas mesmas dentro da unidade familiar, 

gerando emprego e renda essenciais para a manutenção da mesma. Elas trabalham, 

principalmente, com o processamento  de queijos, doces, compotas, homeopatia e também 

com o artesanato (AMART, 2007). 
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 O processo de comercialização da produção agrícola é um problema para os 

agricultores e agricultoras familiares. Até o ano de 2010 eles contavam com o Mercado do 

Produtor, criado pela  APAT que comercializava diretamente os seus produtos (somente os 

livres de agrotóxicos). A produção atendia tanto ao consumo interno quanto ao mercado do 

Rio de Janeiro e Belo Horizonte.  

 Em 2005, a APAT utilizando-se da prática comércio justo e solidário27  firmou um 

convênio com a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB para o fornecimento dos 

produtos diversificados e produzidos com práticas agroecológicas a dezenas de escolas da 

rede municipal e estadual, bem como para algumas instituições beneficentes. Grande parte 

destes produtos era fornecida pelos grupos de produção das mulheres vinculadas à AMART 

(AMART, 2007). 

  Com o fechamento do mercado do produtor, em 2010, parte da produção dos 

agricultores familiares do município passa a ser vendida à prefeitura para o fornecimento da 

merenda escolar e o restante nos mercados locais e na feira livre. Segundo o presidente da 

APAT, o fim do mercado prejudicou muito os pequenos produtores que obtinham sempre 

ganhos extras com a venda de seus excedentes. 

 O maior problema encontrado pelas famílias que produzem de forma agroecológica 

está exatamente na comercialização destes produtos, mais complexos enquanto processo de 

produção porém vendidos ao mesmo preço dos produtos convencionais (presidente do STR). 

Este fato não estimula a produção agroecológica, pois a maioria dos agricultores não 

consegue detectar o custo-benefício desta prática cujos resultados somente são alcançados a 

médio e longo prazo (principalmente no que a tange saúde e a conservação dos recursos 

naturais). 

 A afirmação acima também é compartilhada pelo presidente do Sindicato dos 

Produtores Rurais e pelo extensionista da EMATER. De acordo com a opinião dos mesmos, o 

trabalho em torno da agroecologia tem um alto grau de complexidade, pois os resultados só 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27Entende-se por Comércio Justo e Solidário (CJS), o fluxo comercial diferenciado, baseado no cumprimento de 
critérios de justiça, solidariedade e transparência, que resulta no fortalecimento dos empreendimentos 
econômicos solidários no território nacional.  Suas principais características e princípios são: promover 
condições dignas de trabalho e remuneração às atividades de produção e agregar valor e promover 
comercialização, praticar preço justo, tanto  para quem produz quanto para quem consome os produtos e serviços 
do CJS, garantir a sustentabilidade sócio-ambiental das redes de produção e comercialização;  respeitar e pré o 
meio-ambiente e valorizar, nas relações comerciais, a diversidade étnica e cultural e o conhecimento das 
comunidades tradicionais.No Brasil, foi instituído em 2006. Disponível em: 
http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/prog_organizacao_sistema.asp 
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são alcançados em longo prazo enquanto o produtor rural tem necessidade do imediato, 

precisa ver para acreditar.  

 Faltam também políticas públicas para fomento e subsídio às praticas agroecológicas 

tais como: programas de capacitação, pagamento de prêmios ambientais, maior apoio na 

busca de financiamentos, programas de distribuição, etc.. 

 Tombos conta com uma grande produção de café e seu beneficiamento é realizado no 

município, via máquina fixa e ambulante (que atendem os agricultores em suas propriedades). 

Este café no entanto é classificado fora do município e comercializado por meio de 

atravessadores, o que reduz o ganho dos produtores.    

 Uma cooperativa de produção, a COOPROSOL, ligada ao sistema da CRESOL foi 

criada em 2010 com o propósito de apoiar e fortalecer os produtores de café de Tombos, quer 

por meio de capacitação ou por apoio à obtenção de crédito e gestão da propriedade. Essa 

cooperativa tem como objetivo apoiar os produtores desde o plantio, manejo, processo de 

beneficiamento, classificação até a comercialização, reduzindo ou ate mesmo eliminando os 

intermediários e alcançando maiores ganhos nas vendas diretas.   

 Outro potencial do município, segundo relatos do presidente da COOPROSOL, é o 

turismo, que é considerado mais um fator para geração de emprego e renda. As atividades 

turísticas desenvolvidas no município são O Caminho da Luz, a Cachoeira de Tombos, 

Cachoeira e Balneário do Grilo, a Gruta da Pedra Santa e montanhas com pedras. Estas 

atividades contribuem para dinâmica econômica do município, pela entrada de renda que pode 

ser revertida em ações públicas que se refletem na melhoria da qualidade de vida de todos 

habitantes, tanto das comunidades rurais quanto urbanas (APAT, 2002). 

 

4.1.1. A presença das instituições e o desenvolvimento rural em Tombos-MG 

 

a) STR – Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

 O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tombos foi fundado em 10 de novembro de 

1985, sob a orientação das Comunidades Eclesiais de Base – CEB’s -  que realizou entre os 

trabalhadores rurais de Tombos e de outros municípios da região um trabalho de organização 

e conscientização a partir da metade dos anos de 1970. Ate a criação do referido sindicato, 

segundo relato de um agricultor que faz parte da sua diretoria, os empregados rurais 
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trabalhavam sem carteira assinada, de forma precária e sem nenhuma garantia dos seus 

direitos trabalhistas. 

 Dentre as frentes de trabalho do sindicato estão, segundo a presidente, a formação dos 

trabalhadores rurais, cursos de homeopatia (humana, animal e vegetal), preservação 

ambiental, acesso à moradia e financiamento para as áreas rurais, apoio e orientações 

trabalhistas. Foi a trabalhadores e trabalhadoras rurais tiveram acesso a informações sobre 

direitos e a importância de se trabalhar com firmação de contratos para assegurar-lhes a 

aposentadoria rural, hoje uma fonte de renda imprescindível para muitas famílias, 

principalmente os agricultores mais velhos. 

 

APAT – Associação dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais. 

 Fundada em 1992, a APAT iniciou seus trabalhos organizando entre os agricultores 

associados as compras coletivas de insumos (fertilizantes e calcários), implantação de campos 

de produção de sementes e organização de mutirão para fabricação de sal mineral (APAT, 

1992). A associação também contribuiu no trabalho de difusão das práticas agroecológicas 

proibindo, entre seus associados, o uso e a comercialização de agrotóxico.  

 Desde o início, a grande preocupação da APAT era com a formação e capacitação dos 

agricultores, que naquela época eram em torno de 300 famílias cadastradas, principalmente 

em relação às questões ambientais. Devido ao grande sucesso dos primeiros trabalhos e o 

aumento da produtividade, os associados foram percebendo a necessidade de organizar a 

comercialização da produção, agregando valor e aumentando a lucratividade (APAT, 2002). 

 Em 1999, a APAT estabeleceu uma parceria com a Prefeitura Municipal de Tombos 

que possibilitou sua estruturação física. Para tanto, a prefeitura cedeu à associação, um 

escritório para seu funcionamento e um galpão para armazenamento de insumos e produtos 

agrícolas.  

 Três micro-indústrias para beneficiamento e processamento de leite, da cana-de-açúcar 

e do café (culturas predominantes na região) foram construídas (APAT, 2002). Neste período, 

a associação conseguiu obter a documentação necessária para emitir notas fiscais de vendas28, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28Na ausência de regramento uniforme a viger em âmbito nacional, a emissão de documento fiscal pelas 
Associações de Agricultores Familiares, quando da comercialização dos gêneros alimentícios produzidos por 
seus associados, deverá observar a legislação de regência emanada do ente político que detém a competência 
para a instituição da norma tributária impositiva. Parecer 173/2012. Disponível em: 
http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres/resource/1732012 
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o que propiciou a comercialização dos produtos fornecidos por seus associados para a 

merenda escolar do município. 

 A compra pelas escolas públicas de produtos da agricultura familiar para a merenda 

escolar é garantida pela Lei Federal nº 11.947 de 16 de junho de 2009. Esta Lei trata da 

aquisição de pelo menos 30% dos produtos para merenda escolar dos estudantes atendidos 

pelo FNDE da agricultura familiar, inclusive sob dispensa de licitação pelas instituições de 

ensino adquirentes. 

 Em 2000, com a mudança no comando da política municipal, a prefeitura interrompeu 

o convenio com a APAT ficando a mesma sem local para funcionar. Os movimentos 

organizacionais dos trabalhadores se uniram e alugaram um imóvel onde passaram a 

funcionar, além da APAT, outras instituições representativas tais como o STR,  a AMART e 

um escritório local do Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata – CTA/ZM.  

 Em 2001, com o apoio da APAT e com recursos de um projeto financiado pela 

Fundação Interamericana – IAF29 -  foi criado o Mercado do Agricultor que passou a 

funcionar no mesmo local, com o propósito de facilitar a comercialização da produção 

familiar local, mas somente os produtos agroecológicos (MARTINS, 2010). 

 Estes produtos agroecológicos não possuíam um sistema de certificação 

institucionalizado, a comercialização era feita na base da confiança entre os produtores. A 

APAT e os consumidores   realizavam suas transações comerciais de duas formas: por 

consignação ou venda à APAT (ibidem). 

 Na venda por consignação os produtores deixavam seus produtos nas prateleiras do 

mercado, recebendo posteriormente pelo que vendeu e repassando uma pequena quantia à 

associação para cobrir os custos do mercado. Enquadravam-se neste sistema os 

hortifrutigranjeiros: hortaliças, legumes, frutas, raízes como mandioca e inhame, ovos e 

frango caipira. Já na venda à APAT os produtos eram repassados à associação que os revendia 

aos consumidores internos e para a Rede Ecológica no Rio de Janeiro 30 bem como, em outras 

lojas de produtos orgânicos.  

 Os produtos comercializados nesta categoria eram os grãos que permitiam a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29A Fundação Interamericana é um órgão independente do governo dos Estados Unidos que oferece doações a 
organizações não-governamentais e de base comunitária da América Latina e do Caribe a programas de auto-
ajuda inovadores, sustentáveis e participativos 
30 Rede Ecológica: movimento social constituído por consumidores de produtos orgânicos. Disponível em: 
http://www.redeecologicario.org 
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estocagem, tais como milho, feijão e arroz e ainda os produtos beneficiados pelas famílias, 

entre eles: tempero caseiro, doces, compotas, picles, massas caseiras e artesanato. A 

comercialização destes produtos, segundo o presidente da APAT, eliminou entre os 

agricultores familiares o uso de agrotóxico, aumentou a renda familiar dos mesmos e 

garantiu-lhes um mercado certo. 

 A APAT era gerida de forma democrática e participativa, cujas ações e atividades são 

amplamente discutidas, avaliadas e realizadas com a participação dos pequenos agricultores, 

organizados nas comunidades rurais (APAT, 1992), Seu foco, segundo o presidente, era a 

formação dos agricultores e a divulgação de seus produtos e potencialidades, utilizando-se 

para tanto, ferramentas tais como palestras, oficinas, e assistência técnica aos mesmos. 

 A situação da APAT, segundo o presidente, não é das mais animadoras, mas o mesmo 

garante que é por meio da força conjunta que se pode mudar uma realidade. Ele acredita na 

retomada dos trabalhos (que estão momentaneamente parados) e garante que está trabalhando 

para conseguir reativar políticas públicas destinadas a fortalecer a associação e seus 

associados. O número de famílias cadastradas, que em 2008 chegou a 315, reduziu pela 

metade segundo o presidente da APAT. 

 O Mercado do Produtor fechou suas portas em 2010 e o prédio onde ele funcionava e 

abrigava a sede da AMART e o CTA foi vendido. Hoje, a APAT e a AMART funcionam em 

uma sala cedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e estão em luta para retornar suas 

atividades, consideradas pelos agricultores importante apoio a agricultura familiar do 

município. A parceria com o CTA foi desfeita em 2004 e a mesma não mantém mais nenhum 

tipo de trabalho no município. 

 Em 2006, em uma ação conjunta a APAT  e a AMART planejaram novas ações com o 

objetivo de detectar os pontos fracos e fortes dos pequenos agricultores de Tombos. Foi 

realizado um “diagnóstico socioeconômico” dos pequenos produtores familiares e  associados 

das duas associação nos municípios de Tombos e Pedra Dourada31 .  

 Neste diagnóstico foram levantados os seguintes dados: composição familiar, 

escolaridade, fontes de renda, estrutura fundiária, legalização das propriedades, acesso a 

crédito do PRONAF, sistemas produtivos locais, sistemas de produção, beneficiamento e 

comercialização (EISENLOHR, 2008).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 O município Pedra Dourada  é um ex-distrito de Tombos e é também assistido pelo STR de Tombos. 
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 Os resultados do diagnóstico apontaram as limitações da pequena produção familiar 

para alcançar seu desenvolvimento. Eisenlohr, (2008) cita dois entraves destacados pelos 

pequenos produtores: a posse e o tamanho das unidades de produção familiar e o acesso ao 

crédito do PRONAF. Segundo o autor supracitado a renda de 80% das famílias pesquisadas 

não ultrapassava dois salários mínimos e 55,7% dessas, ganhavam apenas um salário mínimo. 

Com relação à posse da terra, apenas 45% das famílias eram proprietárias das terras em que 

trabalhavam e 55,6 delas nunca tiveram acesso ao PRONAF , pelo menos até o ano de 2005. 

 Segundo o presidente da APAT, os trabalhos de conscientização e formação dos 

agricultores de Tombos, realizado pelas entidades representativas dos agricultores e 

trabalhadores rurais (APAT, AMART e STR) mudaram o cenário relativo ao acesso a crédito 

pelas pequenas famílias rurais. Sob a interferência destas três entidades junto às agências de 

crédito e seus demandantes atualmente cerca de 80 a 90% dos agricultores do município têm 

acesso ao PRONAF (Eisenlohr, 2008). 

 É de extrema importância segundo o presidente da APAT, que se efetivem ações que 

permitam o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento das áreas rurais. O 

presidente afirma que se a associação não tivesse passado por problemas financeiros que a 

impediram de cumprir seus compromissos o cenário hoje seria outro, bem mais animador.  

 Os principais desafios da APAT atualmente, segundo ele (o presidente da associação), 

é conseguir articulação e força política para o resgate e o fortalecimento das atividades da 

associação, bem como, a implementação de políticas púbicas voltadas à produção 

agroecológica e ao aumento da renda das pequenas famílias rurais. 

 

a) AMART – Associação das Mulheres Rurais de Tombos 

 A AMART é uma entidade civil, sem fins lucrativos, constituída por mulheres rurais 

do município de Tombos - MG.  Esta associação originou de um movimento espontâneo entre 

as mulheres das comunidades rurais de base do município de Tombos, visando promover o 

desenvolvimento comunitário. Inicialmente, formou-se a Comissão Municipal de Mulheres do 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Tombos e Pedra Dourada, em 1987 ,que buscava o 

reconhecimento destas mulheres como trabalhadoras rurais, com o propósito de promover a 

cidadania por meio da emissão dos seus documentos e também a capacitação das mesmas 

para o trabalho (AMART, 2007).  
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 A evolução das atividades destas mulheres culminou na criação de uma estrutura 

jurídica própria, nascendo assim, em dezembro 2000, a AMART. (AMART, 2007). A 

associação utiliza-se de metodologias participativas na realização de diagnósticos, 

monitoramento, avaliação e sistematização de projetos e programas. Atuou efetivamente na 

realização do Diagnóstico Rural Participativo e na elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Municipal de Tombos, ambos realizados entre os anos de 1998 e 1999 (AMART, 2007, p.5). 

   A Associação vem, ao longo da sua existência, construindo projetos que visam à 

formação das mulheres agricultoras bem como ações articuladas a nível local, regional e até 

mesmo nacional, inserindo-as em movimentos afirmativos com autonomia e igualdade de 

gênero. Sua missão é construir uma política de cidadania para as mulheres rurais de Tombos, 

em articulação com outras entidades, buscando a construção de um projeto solidário para a 

agricultura familiar.  

 Dentre as ações do referido projeto inclui a formação e capacitação das mulheres 

agricultoras, o incentivo às práticas agroecológicas objetivando o alcance da soberania, a 

segurança alimentar da família e a economia popular com respeito à diversidade e aos 

recursos naturais (AMART, 2007). 

  

b) EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural  do Estado de MG 

(Tombos – MG). 

 A EMATER tem como missão o planejamento de atividades agrícolas por meio de 

assistência técnica aos produtores rurais,  especialmente os da agricultura familiar. De acordo 

com o extencionista da EMATER local, a entidade trabalha em parceria com todas as 

organizações ligadas às atividades rurais do município na busca pela diversificação da 

produção, geração de emprego e renda e na melhoria de vida das famílias rurais Tombenses. 

 Em 2007, juntamente com a Associação de Produtores Rurais Independentes de 

Tombos – APRIT- a EMATER implantou o Programa Diversificação da Agricultura para 

fortalecer a fruticultura local. O objetivo do programa era buscar  alternativas às práticas das 

culturas dominantes, centradas na cafeicultura e bovinocultura de leite e corte. A partir daí, 

após avaliação técnica e econômica realizada pela EMATER, instituíram nas produções 

familiares o cultivo do maracujá. 

 Segundo o extensionista da EMATER local, a nova atividade tem aumentado a renda 
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familiar, pois cada hectare chega a produzir 15 mil quilos de maracujá e a renda familiar bruta 

pode chegar a R$ 6 mil por safra, afirma. A instituição procura trabalhar com os produtores no 

sentido de não utilizar insumos químicos (agrotóxicos), principalmente por causa da 

contaminação do meio ambiente e os riscos à saúde dos mesmos. 

 

c) ECOSOL- Sistema de Cooperativas de Crédito da Agricultura Familiar e 

Economia Solidária – e  CRESOL BASER – Sistema de Cooperativas de Crédito 

Rural com Interação Solidária –Tombos - MG  

 O Sistema de Cooperativas de Crédito da Agricultura Familiar e Economia Solidária – 

Sistema Ecosol surgiu no Brasil, segundo Martins (2010), vinculado à articulação entre dois 

movimentos Sociais: Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e a Central Única dos 

Trabalhadores – CUT. Em Minas Gerais, os municípios escolhidos para serem constituídas as 

Cooperativas de Crédito do Sistema Ecosol foram Araponga e Espera Feliz. 

  Porém, devido a já existência de uma cooperativa de crédito, vinculada ao Sistema de 

Cooperativas de Crédito do Brasil – SICOOB -  no município de Espera Feliz o Banco 

Central negou a instalação da nova cooperativa. Então, a ela foi levada  para o município 

vizinho de Tombos, em 2004, com a denominação de “ Cooperativa de Crédito da Agricultura 

Familiar e Economia Solidária de Tombos, Pedra Dourada e Queirozes - ECOSOL Tombos -”. 

Mais tarde, devido a sua abrangência territorial passa a denominar-se “Cooperativa de Crédito 

da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Zona da Mata e Leste de MG - ECOSOL 

ZM e Leste de MG”-  (MARTINS, 2010) 

 A ECOSOL atuou na região de 2004 a 2012 e,  após aprovação em assembleia, no dia 

28 de março de 2012, passa a denominar-se CRESOL. O formato Institucional do Sistema 

Cresol compreende: cooperativas singulares, bases regionais de serviços e a cooperativa 

central. A Central Cresol Baser é uma cooperativa que reúne Bases Regionais de Serviços e 

Cooperativas Singulares (disponível em: www.cresol.com.br).  

 Para o Presidente da CRESOL – Tombos, a transição da ECOSOL para a CRESOL 

ocorreu de forma tranqüila e unânime dentre seus 550 associados, e traz grandes expectativas 

de melhorias para o município, pois o sistema CRESOL BASER é a maior cooperativa de 

Agricultura Familiar do Brasil, com grande atuação no Paraná e Santa Catarina e, que vem 

expandindo seus trabalhos em Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e São Paulo. 
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 Filiada à CRESOL está também em funcionamento em Tombos a COOPROSOL que, 

segundo seu presidente, vem atuando desde de 2007 junto aos produtores do município. Sua 

grande preocupação é o apoio à produção do café e sua agregação de valor. Para tanto, foi 

firmada uma parceria com o Instituto Camargo Corrêa e a Construtora Camargo Corrêa 

(empresa que está executando a obra do Mineroduto Minas–Rio, da  mineradora Anglo 

American), que visa a implantação de um projeto denominado “Semeando Futuros. O projeto 

visa a agregar valor ao café do município, aumentando assim seu valor de venda.  

 Por meio do respectivo projeto, os produtores participaram de vários cursos de 

capacitação, inclusive cursos destinados à gestão das propriedades. Outra ação importante 

implantada foi a certificação do café com selo do Programa Certifica Minas, programa este 

que atesta a qualidade do café em Minas Gerais.  

 Dentro do projeto de parceria foi repassado à COOPROSOL o valor de R$600 mil 

(seiscentos mil reais) para a construção de um galpão de armazenamento, beneficiamento, 

classificação dos grãos e sala de degustação, que já esta em funcionamento desde 2012.  

Segundo o presidente da COOPROSOL espera-se com estas ações aumentar em 10% a renda 

mensal dos cooperados já que agregará valor à produção. 

!

4.1.2. O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Tombos 

 
 Em 1999, a APAT, juntamente com o CTA, a Universidade Federal de Viçosa – UFV -  

e EMATER local apoiaram a Secretaria Municipal de Agricultura na elaboração do Plano 

Municipal de Desenvolvimento Rural – PMDR. O objetivo do referido plano era analisar a 

realidade local sob a visão dos que mais precisavam de apoio, identificando as dificuldades e 

buscando soluções, sempre observando o grau de prioridades e possibilidades (PMDR, 

1998/99).  

 A partir do PMDR, que detectou, por meio de um processo participativo, os desafios 

enfrentados pelos agricultores familiares foi elaborado o Projeto de Desenvolvimento Rural 

Sustentável para o Município de Tombos- MG - que propunha o fortalecimento da Agricultura 

Familiar. Foi criado também, no mesmo ano, o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural – CMDR. 

 Os trabalhos para elaboração do PMDR foram realizados sob a ótica da metodologia 

participativa. Contou com a participação de representantes da administração municipal, do 
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Poder Legislativo, o CTA-ZM, a EMATER, a UFV, a APAT, o STR, o SPR, Movimento de 

Mulheres Trabalhadoras Rurais  - MMTR -  e representantes das comunidades rurais 

(PMDRS - TOMBOS, 1998/1999). 

  

 

(...) A metodologia reconhece a necessidade não somente do produto final (o 
Plano), mas ressalta a importância do processo a ser percorrido, pois entende 
que este caminho é determinante na construção das bases para 
implementação das ações que estarão previstas no Plano (PMDR – 
TOMBOS, 1998/1999, p.5). 
 

 Os principais objetivos elencados no PMDR de Tombos são: 

! Analisar profundamente a realidade na visão da comunidade envolvida, 

principalmente dos que enfrentam as maiores dificuldades e que historicamente foram 

excluídos de todos os processos de desenvolvimento; 

! Identificar os problemas centrais com o propósito de concentrar maiores esforços 

para saná-los; 

! Encontrar soluções viáveis que possam ser de fato concretizadas a partir das 

condições locais e/ou por meio de parcerias; 

! Priorizar as atividades de acordo com o grau de importância e as reais chances de 

execuções; 

! Formar parcerias para unir forças em torno dos problemas comuns e assegurar o 

comprometimento de cada um dos envolvidos; 

! Aprender e difundir as facilidades, vantagens, dificuldades e desafios objetivando 

colocar os instrumentos do poder público a serviço da promoção do desenvolvimento 

sustentável e da construção da cidadania. 

  

 Para alcançar os objetivos propostos foram estabelecidas ações e divididas as tarefas 

entre comunidade, órgão público e instituições parceiras. Segundo os representantes das 

instituições e órgãos públicos de apoio e fomento ao desenvolvimento rural do município de 

Tombos que também integraram a equipe para a construção do PMDR  a maioria das ações 

propostas foram executadas, mas o mesmo encontra-se defasado e carente de uma 

reformulação. Dos oito representantes entrevistados, cinco afirmaram que em média, 66% das 
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ações propostas foram executadas, dois afirmaram que menos de 20% das ações foram 

executadas e um não soube responder.  

 Com relação aos agricultores e agricultoras familiares, dos cinquenta e três que 

responderam ao questionário 53% (28 pessoas) não conhecem o PMDR do município. Dentre 

os que conhecem o referido Plano (universo de 25 pessoas),  40% afirmam que o mesmo 

contribuiu para o desenvolvimento das áreas rurais;  28% afirmam que não contribuiu em 

nada, que as ações propostas só ficaram no papel; e 32% dos agricultores disseram não saber 

responder.  

4.2. O município de Araponga 

!

 Nesta seção será apresentado o resultado da pesquisa exploratória realizada no 

município de Araponga-MG no mês de junho de 2012 para conhecer e buscar informações 

sobre o referido objeto de estudo. Foram visitadas as seguintes entidades de apoio ao 

desenvolvimento rural: a Associação dos Agricultores Familiares Rurais – AAFA - o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Araponga - STR, a Escola Família Agrícola Puris de Araponga – 

EFA Puris de Araponga – e a Secretaria Municipal de Agricultura.  

 Durante as visitas foram realizadas entrevistas com seus representantes que também 

proporcionaram acesso aos documentos de criação das referidas entidades e do Plano 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Araponga. 

 Araponga, assim como Tombos é um município tipicamente rural, com áreas de morro 

e de pequena extensão territorial. A atividade principal do município é o café, tanto que o seu 

entorno é totalmente tomado por tais plantações, tanto em pequenas propriedades quanto em 

grandes fazendas. A produção da lavoura permanente esta apresentada na Figura 7. 
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Figura 7. Produção da lavoura permanente – Araponga - MG 

Fonte: IBGE Cidades.  

  

 Em quase toda parte do município pode-se observar que o plantio do café divide 

espaço com áreas de preservação de matas nativas e com plantios consorciados com eucalipto, 

banana e outras (os chamados SAF’s – Sistemas Agroflorestais). A banana é produzida nas 

pequenas propriedades familiares e vendida tanto in natura quanto processada (barra e 

compotas) (CARDOSO et al., 2004) 

 Nas propriedades de menor tamanho, que estão dentro da faixa até 50 hectares, além 

do café, que é a principal atividade, produz-se cana-de-açúcar, feijão, milho, arroz e outros 

produtos, conforme Figura 08. 
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Figura 8. Produção da lavoura temporária – Araponga - MG 

Fonte: IBGE Cidades. 

 Segundo relatos obtidos durante as visitas às propriedades rurais, esta diversificação 

na produção garante renda permanente para as famílias que, além de ser utilizada para o 

consumo próprio, pratica-se a comercialização do excedente no mercado local e regional. 

Além da diversificação na produção as famílias contam também com atividades não-

agrícolas, tais como trabalhos nos comércios, em órgãos públicos e com atividades do 

turismo, que vem crescendo e ganhando maior destaque no município. 

 A produção de leite está presente em boa parte das propriedades, principalmente 

naquelas de maiores extensão, que ocupam as terras planas, cuja denominação dada pelos 

produtores é de “parte de baixo”. Nesta parte do município a produção de leite representa a 

atividade principal dos produtores (PMDRS, 1999).  

 Já os demais produtos, tais como mel e os ovos de galinha são mais encontrados nas 

partes altas do município, onde estão localizadas as propriedades de produção familiar. Nestas 

unidades produtivas, as famílias dividem as tarefas e fazem elas próprias a sua gestão, de 

forma a manter, por meio da venda dos excedentes produzidos, a entrada de recursos 

financeiros para a manutenção das mesmas (produtora rural – 02). 
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Legenda:

 A Figura 09 apresenta os principais produtos da economia familiar no município num 

recorte temporal de 2004 a 2010, conforme dados do Censo Agropecuário. 

 

 Produção!Agropecuária!de!Araponga!–!MG!

Fonte: IBGE Cidades. Elaboraçao propria. 

 

 A dificuldade de acesso à terra motivou os pequenos proprietários rurais a se unirem e 

auto-organizarem para adquirir conjuntamente suas propriedades de acordo com as condições 

de cada um (CAMPOS, 2006). Esta ação que se expandiu na localidade possibilitou para 

muitos a compra de suas propriedades, incorporando cada vez mais, um número maior de 

família.  

 Ao contrário de Tombos, Araponga apresenta uma dinâmica populacional 

relativamente equilibrada nos últimos dois censos, o que pode ser cenário favorável de 

desenvolvimento do município, tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas.O município 

possui bela paisagem e tem grande potencial turístico, principalmente pelas proximidades do 

Parque Estadual da Serra do Brigadeiro32. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32O Parque está localizado em uma área 14.984 hectares e ocupa terrenos nos municípios de Araponga, 
Fervedouro, Miradouro, Ervália, Sericita, Pedra Bonita, Muriaé e Divino. A Serra do Brigadeiro possui uma 
fauna e flora diversificadas e inúmeras nascentes, que contribuem de maneira significativa para a formação de 
duas importantes bacias hidrográficas do Estado: a do rio Doce e a do Paraíba do Sul. 
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 De acordo com o relato de uma agricultora familiar33, o município de Araponga é um 

grande produtor de café, porém somente um terço desta produção é vendida com nota fiscal, o 

que não permite uma maior evolução do PIB Agropecuário local. Segundo a mesma 

agricultora, a clandestinidade e a falta de informações acerca da importância de estar 

legalizado contribuem para a redução da arrecadação municipal e consequentemente a 

redução dos investimentos em serviços públicos, tais como saúde e educação.  

 A primeira visita a Araponga aconteceu no dia 06 de junho de 2012. Além de 

conhecer os trabalhos da Escola Família Agrícola Puris de Araponga, foi feito contato e 

estabelecido diálogos com duas produtoras rurais, aqui identificadas pelos números 1 e 2, que 

são representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Associação de Agricultores 

Familiares de Araponga (respectivamente). Ambas utilizam as práticas agroecológicas em 

suas unidades de produção familiar e relataram suas experiências pessoais.   

 Segundo a  produtora 1, a mídia não ajuda a divulgar a agroecologia e as pessoas 

confundem produção agroecológica com produção orgânica, sendo este último um sistema de 

produção nem sempre sustentável, pois atende apenas a um nicho de mercado elitizado. Ela 

defende a utilização dos sistemas agroecológicos com o objetivo de fortalecer as práticas de 

produção limpa e agregar valor aos produtos.  

 
A qualidade de vida no campo é muito melhor do que nos grandes centros. 
As pessoas, na maioria das vezes, vêem dificuldade de capinar uma roça, 
mas esquece que virar concreto debaixo de sol quente é muito pior. As 
pessoas que saem “da roça” para os grandes centros geralmente não têm a 
qualificação necessária para conseguir um bom emprego e vão morar em 
condições subumanas em favelas.(Produtora 1 – Araponga)  

  

 Para completar seu relato, a produtora 1 destaca alguns pontos que considera fazer 

parte da vida dos moradores de Araponga e que vivem da agricultura familiar de bases 

agroecológicas: 

• Para promover o desenvolvimento do campo é preciso torná-lo mais atrativo; 

• A produção de café segura o povo em Araponga; 

• Existe um grande número de agricultores familiares em Araponga e estes são livres, 

não dependem dos grandes proprietários que disputam a mesma área e o mesmo 

mercado; 

• O pouco que se ganha tem sabor de  realização e vitória; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 A identidade das pessoas entrevistas foi omitida em todo trabalho. 



!

!
!

88 

• Politicamente eles têm a visão do coletivo; as políticas têm que ser direcionada ao 

grupo não ao indivíduo; 

• O acesso à terra foi a maior conquista dos agricultores familiares de Araponga; 

• O sistema patronal não destruiu os pequenos, ao contrário, os pequenos se uniram e se 

fortaleceram, ou seja, mudaram a estrutura fundiária do município. 

 

 A produtora 2, questionada sobre sua posição em relação à agroecologia, afirma que a 

mesma é viável. Para ela, a agroecologia não tem receita pronta, é uma construção coletiva 

que exige acompanhamento das mudanças e adaptação a elas.  Segundo a mesma, a 

agroecologia apresenta diversas vantagens  tais como a melhoria na alimentação (come-se 

mais e melhor, alimentação saudável, livre de veneno), redução de despesas com mercado, 

pois a família consome o que produz e aumento na renda familiar com a venda do excedente 

fortalecendo desta forma a unidade familiar. 

 O papel da mulher na produção familiar e nos movimentos sociais é fundamental, 

afirma a produtora B: As mulheres cuidam da casa, da produção e ainda atuam no sindicato 

dos produtores e nas organizações sociais de apoio à agricultura familiar de Araponga. 

(Produtora 2 – Araponga). Em sua casa é ela quem cuida da terra (o marido trabalha na cidade 

como servente de pedreiro). Com a venda de seus produtos para merenda escolar do 

município a produtora 2 conta que conseguiu pagar as suas dívidas  e equilibrou o orçamento 

familiar.  

 Para ela, a mão-de-obra é um grande dificultador do trabalho na “roça”, mas não 

impede que o mesmo seja realizado.  A mesma demonstrou ser uma pessoa bem informada, e 

segundo ela, vale a pena produzir sem utilização de veneno. A produtora afirma que a 

diversificação da produção ajuda a reduzir os custos fixos da propriedade, assegurando desta 

forma, maior lucratividade nas vendas:  “ganhamos dinheiro não pelo tanto que produzimos, 

mas sim pelo tanto que se gasta para produzir” . (Produtora 2 - Araponga)A mesma relata 

com orgulho que o diferencial da agricultura familiar de Araponga está justamente no fato de 

a maioria dos produtores rurais terem conquistado sua própria terra para trabalhar. 

  

4.2.1 A união faz a força: a conquista da terra 
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 A conquista da terra é um processo que iniciou-se em 1979, no município de 

Araponga – MG, quando um grupo de agricultores familiares se uniram com o propósito de 

adquirir suas próprias terras, denominado pelos mesmos de “conquista da terra em conjunto” 

(ALVES, 2006). De acordo com a autora, para iniciar este movimento, os agricultores tiveram 

apoio das Comunidades Eclesiais de Base – CEBs34 -  recém instaladas na região de 

Araponga. 

 Segundo relatos dos agricultores familiares, a história da conquista da terra iniciou 

com um movimento de três irmãos - Neném, Bibim e Fizim - que inconformados com a 

injustiça que vigorava entre grandes e pequenos produtores, compraram, em conjunto, um 

pedaço pequeno de terra . Após a aquisição da pequena propriedade trouxeram outro irmão, 

que morava em Jequeri (município próximo à Araponga), que passava grande dificuldade 

financeira, iniciando assim, um trabalho coletivo (Agricultora 2 e Agricultor 8 – Araponga - 

MG). 

 Estes irmãos serviram de exemplo para outras pessoas que começaram a se organizar 

para comprar pequenas partes de terras e a produzir, primeiramente para subsistência, 

incluindo aí trocas entre eles, e, em seguida vendendo o excedente ao mercado local e 

regional. Se não tivesse ocorrido este processo coletivo a realidade deles e do município seria 

outra, afirma a produtora 2.  

 Segundo Campos (2006), o fenômeno da “conquista de terras em conjunto”35  é uma 

auto-organização dos pequenos proprietários e trabalhadores rurais de Araponga, para compra 

coletiva de terra , fenômeno este que ganhou destaque como experiência única no nosso país. 

A compra da terra acontecia por meio de um financiamento entre os próprios agricultores, 

recebendo mais tarde, suporte de agentes externos de financiamento36. 

 O empréstimo, realizado com base na solidariedade e confiança mútua, era quitado 

com os resultados das atividades desenvolvidas na nova propriedade. Esta prática ainda pode 

ser encontrada no município de Araponga entre familiares e amigos, estes em menor 

quantidade(CAMPOS, 2006). Este grupo foi, segundo a autora, criando e fortalecendo laços 

de confiança durante o processo das compras em conjunto, o que levou à criação de pequenos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 As CEBs constituem o eixo de atuação da Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II, sobretudo junto às 
camadas “populares” na América Latina (ALVES, 2006, p. 270). 
35  Inseriram-se aspas para destacar a nomenclatura dada, pela comunidade rural de Araponga, ao fenômeno de 
compra conjunta de terras. 
36Em 1998 foi criado, com apoio de uma fundação privada, o Fundo de Crédito para a Conquista de Terras, 
gerenciado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araponga – STR. 
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grupos com outras finalidades, entre elas, a compra de um trator e a construção de um 

engenho para uso coletivo das famílias. 

 Até o ano de 1989 os empréstimos para realização das compras de terra ocorriam sem 

nenhum tipo de documentação, a base era a confiança mútua entre os negociantes (ALVES, 

2006). Neste ano, segundo a autora,  foi fundado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 

município de Araponga e este, passa então a gerenciar o processo da compra conjunta de terra 

institucionalizando-a. 

 O resultado deste trabalho pode ser confirmado pelo número de propriedades rurais 

encontrado no município, que segundo o Censo Agropecuário de 2006 – IBGE – estava à 

época da levantamento de dados,  na casa de 1.421 propriedades sendo que a agricultura 

familiar representava 85% deste total. Campos (2006), em sua pesquisa, detectou que em 

2005, no município de Araponga, havia um número de 110 propriedades derivadas da 

Conquista da Terra.  
 

4.2.2. A presença das instituições e o desenvolvimento rural em Araponga-MG 
 

a) STR – Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Araponga 

 O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araponga foi criado em 1989, a 

partir de lideranças que já participavam de outros movimentos sociais locais, dentre 

eles as CEB’s37 , que eram apoiadas pelos padres e leigos que trabalhavam na 

Comissão Pastoral da Terra  - CPT - na região.  

 De acordo com Paula (2006), o período de redemocratização que ocorreu no 

final dos anos 1980, moldou os sindicatos com uma postura crítica diante o 

posicionamento dos sindicatos já existentes que eram ligados aos Sindicatos dos 

Produtores Rurais, ou seja, dotados de uma estrutura patronal, oferecendo somente os 

serviços assistenciais e da previdência social. A autora também cita que os novos 

sindicatos estavam mais ligados à CUT e  ao Partido dos Trabalhadores – PT - 

enquanto dos outros mais antigos, estavam ligados à Federação dos Trabalhadores  

Agricultura do Estado de Minas Gerais – FETAEMG. 

 O desejo das principais lideranças do município de Araponga, ligadas às 

CEB’s em defesa dos agricultores e agricultoras, era de criar um sindicato que não 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 CEB’s – Comunidades Eclesiais de Base – Movimento dirigido pela Igreja Católica com o objetivo de 
construir bases sólidas de solidariedade e politizar as comunidades sobre suas realidades. 
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fosse apenas assistencialista. Queriam uma entidade  que tratasse não apenas de 

demandas entre patrão e empregado, mas sim, que se preocupasse com as condições 

dos demais produtores e produtoras (meeiros, posseiros entre outros), ou seja, que se 

preocupassem com os problemas específicos dos pequenos agricultores e agricultoras 

de base familiar (CAMPOS, 2006). 

  

b) O CTA/ZM – Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata 

 

 O Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata é uma organização não 

governamental que tem como objetivo principal disseminar as práticas agroecológicas de 

produção, excluindo em sua totalidade o uso de insumos químicos e  respeitando o 

conhecimento local e empírico dos agricultores. Foi criado no ano de 1987 o CTA/ZM no 

município de Viçosa – MG, à 52Km de Araponga, para ser o centro de formação de 

agricultura alternativa da região. 

 O CTA/ZM passou a ser parceiro incondicional dos movimentos sociais de Araponga. 

Seu trabalho junto aos agricultores e agricultoras do município e região centrava-se na 

utilização das práticas da agricultura alternativa como oposição ao modelo dominante, 

imposto pela modernização da agricultura (CAMPOS, 2006). 

 Em 1993, junto com a Universidade Federal de Viçosa, o CTA/ZM realizou  um 

diagnóstico em Araponga, com o objetivo de identificar os problemas de produtividade e 

pobreza no município. A partir  dos resultados deste diagnóstico, realizado com a participação 

da comunidade e o sindicato dos trabalhadores, o CTA/ZM iniciou no município, um trabalho 

com sistemas agroflorestais. 

 Neste mesmo período encontrava-se em andamento o processo de implantação do 

Parque Estadual da Serra do Brigadeiro e a comunidade contou com a importante participação 

dos técnicos do CTA/ZM, no sentido de esclarecer as dúvidas, mobilizar e envolver os 

agricultores no referido processo, de suma importância para preservação e conservação de 

uma rica e bela paisagem natural.  

 

c) AAFA – Associação dos Agricultores Familiares de Araponga 

 

 A Associação dos Agricultores Familiares de Araponga foi criada em 1997 com o 

propósito de discutir sobre o problema da comercialização dos produtores advindos da 
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agricultura familiar, que até o momento estava subordinado aos atravessadores.  Após a sua 

criação, a organização passou a coordenar ações de compra de insumos e venda dos produtos 

de seus associados de forma coletiva (NEVES, 2008). Sua atuação não é muito representativa 

no município, pois boa parcela dos agricultores e agricultoras familiares que responderam ao 

questionário afirmou não conhecer a associação.  

 

d)  O Parque Estadual da Serra do Brigadeiro - PESB 
 

 O Parque Estadual da Serra do Brigadeiro é uma unidade de conservação natural do 

entorno da Serra do Brigadeiro, criado em 26 de setembro de 1996, com o objetivo central de 

preservar os recursos naturais da região (PTDRS, 2005). Em 2004 ocorreu a homologação da 

Serra do Brigadeiro como território de identidade da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.  

 Situado na porção norte da Zona da Mata mineira, o território é formado pelos 

municípios de Araponga, Divino, Ervália, Muriaé, Fervedouro, Miradouro, Pedra Bonita, 

Rosário de Limeira e Sericita, o Parque possui uma extensão territorial total de 2.944 Km², 

correspondente a 8,4% da superfície da Zona da Mata.  

 Segundo Freitas (2011, p. 73), as mobilizações e articulações  ocorridas para assegurar 

a criação do PESB construíram a base social para a delimitação da Serra do Brigadeiro como 

um dos territórios criados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. O autor 

afirma que este fato criou um “lastro institucional” que desencadeou novas discussões sobre a 

gestão de políticas públicas para o desenvolvimento rural com base na abordagem territorial, 

abrindo assim o leque em torno da questão do desenvolvimento rural sustentável na região. 

 Em 2003, um grupo de atores sociais da região se uniram para buscar junto ao 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de MG – CEDRS - a inclusão da 

Serra do Brigadeiro no  Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais38 - 

PRONAT - visando a implantar ações que promovessem o desenvolvimento sustentável 

regional. A aprovação ocorreu, pois a região atendia aos critérios exigidos pelo Programa, 

dentre eles os seguintes: concentração de agricultores familiares; baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH); ocorrência de pobreza rural, presença de um patrimônio 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38  PRONAT - Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais é um programa da Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário –SDA, cujo objetivo é acelerar processos locais e sub-regionais que ampliem 
asoportunidades de geração de renda de forma descentralizada e sustentável, articulados a redes de apoio e 
cooperação solidária. Fonte: www.mda.gov.br 
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ambiental e cultura; e existência de capital social formado (FERNANDES, 2008). 

 Em 2005, sob a coordenação do CTA/ZM, foi finalizado o Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável do TSB. A elaboração deste documento foi necessária 

para a operacionalização do PRONAT no Território recém formado, bem como para a 

construção de projetos em prol do desenvolvimento do mesmo. O plano foi construído a partir 

de um diagnóstico realizado com levantamento de dados secundários, reuniões e oficinas nos 

municípios que compõe o TSB.  

 Com o diagnóstico realizado foram levantadas necessidades de ações priorizando a 

preservação e recuperação do meio ambiente, o fomento ao turismo rural, incentivo à 

diversificação da produção familiar, valorização e apoio às agroindústrias e artesanato local, 

e, resgate da cultura de cada comunidade que compõe o TSB (FREITAS, 2011, p. 87). 

!

4.2.3. O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Araponga – MG 

 

Representantes de várias entidades do município, tais como EMATER, Prefeitura e 

Câmara Municipal, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG – o 

STR,  a AAFA, o Instituto Estadual de Florestas – IEF-  e o CTA/ZM,  formaram uma equipe 

para a elaboração do PMDR. A base para a construção do referido plano foi um diagnóstico 

para entender melhor a realidade das comunidades e das pessoas que compõem o município. 

Várias reuniões aconteceram nas comunidades e foram eleitos seus representantes para a 

continuidade dos trabalhos que culminou, em 2001, na criação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS - pela Lei Municipal nº 587, de 31 de agosto 

de 2001 e em seguida, com a aprovação do PMDRS. 

 O referido documento estabeleceu os seguintes objetivos: 

! Conhecer os problemas vivenciados pela comunidade; 

! Analisar as causas e consequências dos problemas detectados; 

! Fazer uma triagem para averiguar o grau de esforço necessário à solução dos 

mesmos; 

! Priorizar de acordo com o grau de emergência e o potencial de resolução de acordo 

com as condições disponíveis junto ao poder público municipal; 


