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! Formar parcerias para assegurar a solução dos problemas mais complexos; 

! Buscar apoio  de toda comunidade para que, de forma coletiva, obtivessem êxito na 

busca de soluções para todos os problemas. 

 

 O Plano de Desenvolvimento Rural do Município de Araponga elencou os principais 

problemas detectados em todo o município, as ações a serem executadas para a solução dos 

mesmos, bem como qual instituição seria responsável por elas. De acordo com a maioria dos 

representantes de instituições e principais lideranças que atuam no município em prol do 

desenvolvimento rural as propostas não saíram do papel, ou seja, foram poucas as ações 

apontadas pelos Planos que se efetivaram. O PMDRS de Araponga apresenta sessenta e duas 

propostas de ações para apoiar o desenvolvimento rural, porém representantes de instituições 

e poder público municipal entrevistados afirmam que apenas 15% das ações do PMDR foram 

executadas.  

 

4.2.4. A Escola Família Agrícola “Puris de Araponga”: educação para o 
desenvolvimento rural 

!

O movimento de criação das Escolas Famílias Agrícolas no Brasil surgiu no final da 

década de 60, no Estado do Espírito Santo, com a oferta de ensino fundamental, expandindo 

para ensino médio e profissionalizante em 1976 e tendo formado, até o ano de 2001, mais de 

mil e novecentos Técnicos em Agropecuária (QUEIROZ, 2004).  

 A modalidade de ensino adotada nestas instituições é a chamada “Pedagogia da 

Alternância”, que segundo Cordeiro et al. (2011), é uma metodologia que vem sendo usada na 

formação de jovens e adultos do campo, por ser a mesma uma proposta pedagógica e 

metodológica capaz de atender as necessidades da articulação entre escolarização e trabalho, 

propiciando a esses indivíduos o acesso à escola sem que tenham de deixar de trabalhar. 

(CORDEIRO et al., 2011). 

 Por esta metodologia, os jovens ingressos dividem seu tempo entre a escola e a 

comunidade onde vivem. No primeiro momento, chamado momento escola, onde 

permanecem por um período alojado nas dependências da mesma, por meio de um processo 

participativo e de corresponsabilidade adquirem o aprendizado teórico e prático, cumprindo o 
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currículo escolar. No segundo momento, chamado momento comunidade, os alunos retornam 

para suas casas onde têm a oportunidade de praticar o aprendizado adquirido, contribuindo 

com o processo produtivo das unidades familiares e estreitando as relações (ibidem). 

 
(...) A Pedagogia da Alternância está identificada com a formação em 
períodos alternados de vivência e estudo na Escola e na família, 
desenvolvido em parceria entre agricultores familiares e monitores. Esta 
pedagogia permite uma formação global onde experiência e sistematização 
ficam presentes; da experiência brotam os novos conhecimentos que são 
retomados pela escola para aplicação imediata em outras situações de 
aprendizagem. Por meio da Alternância o aluno analisa sua realidade através 
das atividades trabalhadas nos períodos escolares e a partir de observações 
constantes que faz no meio sócio-profissional e no meio 
familiar.  (CORDEIRO et al., 2011, p. 129) 

 

 Esta seção apresenta a história da criação da Escola Família Agrícola Puris de 

Araponga por sua Diretora – Maria Rosânia Lopes Duarte e sua Coordenadora Pedagógica – 

Maria das Graças Miranda da Silva, conforme entrevista semi-estruturam (apêndice 5) 

ocorrida no dia 02 de setembro de 2013 nas dependências da escola, no município de 

Araponga – MG. 

 Criada em 2007, a EFA Puris de Araponga tem por objetivo, segundo a sua diretora 

qualificar os jovens moradores de Araponga e entorno, ensinando-lhes o valor da liberdade e a 

olhar o campo como espaço de crescimento e desenvolvimento. A escola nasceu das muitas 

lutas desenvolvidas pelos agricultores do município e está localizada na comunidade de São 

Joaquim, dentro de uma área adquirida pelos produtores no movimento de “conquista de 

terras em conjunto.” O nome “Puris” é em homenagem aos índios que habitaram o local. 

 O curso oferecido pela escola é o Técnico em Agropecuária, com ênfase nas práticas 

agroecológicas de produção. O ensino técnico é integrado ao Ensino Médio e ao concluí-lo o 

aluno, além de receber um diploma de Técnico em Agropecuária, passando a ter uma 

profissão, conclui também o Ensino Médio, podendo dar continuidade aos estudos se assim 

desejar.  

 
Tudo começou com a participação de lideranças dos agricultores do 
município e região em encontros para discutir o problema da educação do 
campo. O debate sobre o tema Escola Família Agrícola iniciou em 1990, 
com o 1º encontro de agricultores, realizado em Ponte Nova - MG, trazendo 
ao conhecimento dos agricultores, informações sobre a Pedagogia da 
Alternância. O fortalecimento da ideia ocorreu mesmo no município de 
Araponga,  a partir de 2001, quando foi realizada a compra de terra em 
conjunto na comunidade Novo Horizonte onde os agricultores decidiram 
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doar uma área para a criação de uma EFA, como estratégia de formação 
para os que tivessem afinidade com a terra e proporcionar aos agricultores 
uma certa autonomia técnica de acordo com a realidade, nesta ocasião 
estava claro que a EFA deveria ter um prédio próprio. (Rosânia – Diretora 
Escolar) 
 

  
Foi construída, provisoriamente, em sistema de mutirão pela Associação EFA-Puris, 

uma sala de aula, alojamentos masculino e feminino, cozinha, secretaria, biblioteca, espaço 

para lazer, sala de monitores (professores) e banheiros . O espaço cedido para a escola era na 

propriedade do Senhor Cosme Damião de Oliveira e Dona Amélia Teixeira de Jesus Oliveira, 

situada na Comunidade de São Joaquim (Rosania – Diretora Escolar) 

Atendendo às exigências mínimas da legislação em vigor, a Escola Família Agrícola 

iniciou seu funcionamento no dia 11 de fevereiro de 2008, com uma turma de 13 estudantes. 

Hoje, a escola funciona em sede própria, localizada na Comunidade Novo Horizonte córrego 

São Joaquim. Além do fortalecimento da agricultura familiar do associativismo, a construção 

da Escola Família Agrícola - Puris de Araponga promove qualificação profissional aos jovens 

das áreas rurais.  

De acordo com relatos a iniciativa contribui de forma direta para na promoção do 

desenvolvimento rural e na melhoria na qualidade de vida das famílias agricultoras. 

  
É o anseio dos agricultores que a EFA – Puris de Araponga possa ser mais 
que uma escola, que seja um instrumento de desenvolvimento nas mãos dos  
agricultores  que venha a considerar as dimensões da educação para a 
cidadania; as relações existentes entre os diferentes atores do processo e os 
diversos saberes dos trabalhadores do campo, tão necessários para a 
compreensão e a atuação no meio rural. (Maria das Graça – Coordenadora 
Pedagógica) 
 
 
A compra conjunta de terras além de realização do sonho de fortalecimento 
da Agricultura familiar, resgatando a autonomia, constrói o sonho, agora 
realidade, de uma escola de iniciativa de agricultores que acreditam ser 
possível uma educação diferenciada para atender aos filhos dos agricultores 
numa propriedade doada por eles produzindo muito mais que frutas, 
hortaliças e café seja uma produtora de formação  e informação. (Rosânia – 
Diretora Escolar). 

 

 Dos trinta e sete jovens da EFA Puris de Araponga que concluíram  o curso 

em 2012quinzedeles estão matriculados em Cursos superiores em Universidades Federais, 

Particulares e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET’s.  Destes 
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formandos, pelo menos seis trabalham em Organizações Sociais, e os demais em outras 

atividades comerciais e agrícolas.  

No seu sexto ano de funcionamento, a instituição  conta com três turmas, 

cinquenta e oito estudantes e dezesseis monitores/as. A escola atende, além de Araponga 

mais sete municípios.  

É objetivo da EFA atender até setenta e cinco estudantes por quinzena:  “O anseio 

maior é que as EFA's sejam centros de formação que atendam todos os jovens filhos de 

agricultores e sejam reconhecidas em questão de exemplos de formação e possam ter 

manutenção garantida”. (Rosânia – Diretora Escolar) 

Com atuação centrada na educação do campo e a opção pela agroecologia, as EFA's 

geram um cenário oposto, promovendo o desenvolvimento da agricultura ecológica, a 

recuperação das matas, preservação de nascentes, manejo ecológico do solo, cooperativismo 

e o envolvimento comunitário. As EFA's realizam uma formação de preparação para a 

vida. (Maria das Graças – Coordenadora Pedagógica). 



!

! 98 

CAPÍTULO - 4 -  O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AS CONDIÇÕES 

DE VIDA DOS AGRICULTORES EM TOMBOS E ARAPONGA – MG. 

 

5.1. O Índice de Desenvolvimento Rural - IDR 

 

 O IDR foi calculado adaptando os índices parciais ou sub-indicadores, baseados na 

proposta de Kageyama (2008) abrangendo os aspectos populacionais, econômicos, sociais e 

ambientais, de forma a classificar o potencial de desenvolvimento rural dos municípios de 

Tombos e Araponga, segundo o grau de desenvolvimento de cada um. O Quadro 24 apresenta 

o IDR e seus sub-indicadores - Índice Populacional, de Bem Estar Social, Econômico e de 

Meio Ambiente -  estimados para o município de Tombos e de Araponga. 

 

Quadro 24.  IDR dos municípios de Tombos e Araponga - MG 

Sub- indicadores Tombos Classificação Araponga Classificação 

IDR 0,42 Médio 0,39 Médio Baixo 

IPOP 0,245 Médio Baixo 0,3225 Médio Baixo 

IBES 0,3275 Médio Baixo 0,2625 Médio Baixo 

IECO 0,525 Médio 0,31 Médio Baixo 

IMA 0,575 Médio 0,65 Médio Alto 

Fonte: Estimativa com dados primários  

 

 O potencial de desenvolvimento rural dos dois municípios pesquisados apresenta um 

baixo resultado, sendo 0,42 para Tombos (Médio) e 0,39 para Araponga (Médio Baixo). Estes 

resultados são considerados iguais ao levar em consideração que o primeiro é um município 

com maior contingente populacional urbano e o segundo com um maior número de habitantes 

nas zonas rurais. Deve-se destacar também que a escala em que se atribui o nível médio está 

entre 0,4 a 0,6 e, do nível médio baixo está entre 0,2 a 0,4,  considerados portanto, resultados 

muito próximos. 

 O Quadro 25 apresenta as estatísticas descritivas para os municípios de Tombos e 

Araponga, nos quatro sub-indicadores que compõem o IDR. As informações expostas no 

referido Quadro permitirão a melhor compreensão dos resultados encontrados em cada 

variável que compõem o referido índice. 
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Quadro 25.  Estatísticas descritivas para os municípios de Tombos e Araponga - MG 

Variáveis39 Tombos Araponga 
Densidade Populacional (2000 a 2010)  - padronizada 0,16 0,56 
Variação % da população rural  (2000 a 2010) – padronizada 0,42 0,05 
Proporção da população rural (2010) 0,20 0,63 
Proporção da população total que não residiu sempre no município 0,5 0,5 
Proporção dos domicílios rurais com saneamento básico (2010)  0,37 0,19 
Proporção dos domicílios rurais com telefone (2010 0,64 0,42 
Taxa de analfabetismo (2010) -  padronizada 0,12 0,22 
Proporção de pessoas na escola com 10 anos ou mais (2010) 0,18 0,22 
Renda média per capita nos domicílios rurais (2010) – padronizada 0,05 0,04 
Pluriatividade 1,0 0,58 
Índice de condições ambientais nas unidades familiares de produção 0,575 0,65 

Fonte: Adaptado de Kageyama (2008, p. 398). Estimativa com dados primários 

 

 O primeiro sub-indicador, o IPOP (Indicador Populacional) aponta o dinamismo 

populacional dos municípios em questão. Neste indicador, os dois municípios pesquisados 

apresentam um índice Médio Baixo de dinamismo.  A densidade demográfica, uma das 

variáveis analisadas para o IPOP, indica que quanto maior se apresentar, menor será o 

isolamento das áreas, o que favorece o estabelecimento de redes sociais e consequentemente, 

favorece o desenvolvimento.  

 Tombos apresentou para o IPOP um índice de 0,16 (Baixo) entre os anos de 2000 a 

2010, enquanto Araponga, no mesmo período, ficou na casa de 0,56 (Médio). Esta melhor 

classificação coloca o segundo município em uma situação mais favorável à construção de 

redes e relações sociais e por consequência maior nível de desenvolvimento. 

 Segundo relatos as relações sociais e redes de confiança que se constituem no 

município são elementos importantes que compõem a base das conquistas alcançadas até o 

momento: 

“ Ter um produto como carro-chefe garante a movimentação da economia 
no município e pode até ser decisivo para o desenvolvimento local. Para isto 
temos que ter uma identidade, ser conhecidos por este produto, como no 
nosso caso aqui a qualidade do nosso café. Mas isto só é possível se houver 
união entre os produtores, sozinhos não conseguimos nada, somos fracos” 
(Agricultora 2 - Araponga – MG). 

  

 Esta rede de relações e confiança, também presente no município de Tombos, segundo 

relatos de agricultores e representantes de instituições locais, enfraqueceu ao longo do tempo 

e as instituições de apoio e fomento ao desenvolvimento rural ficaram com as relações de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Para detalhes dos cálculos das variáveis ver quadro 06 e estas variáveis compõem os sub-indicadores  que são 
utilizados no cálculo do IDR. 
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confiança estremecidas: 

 

“Nós tínhamos aqui um trabalho muito bom realizado pela APAT, mas 
acabou tudo; a APAT está desativada.” (Agricultor 01-  Tombos – MG); 

 

“A gente vendia nossos produtos no mercado do produtor, lá sim tinha preço 
bom para nós, mas ele fechou e não temos mais o apoio da APAT” 
(Agricultor 3 - Tombos – MG); 

 

“ Era um sonho nosso (APAT e Mercado do Produtor), mas acabou tudo; 
hoje não temos mais como confiar.” (Agricultora 11 -Tombos – MG). 

 

 Na variável “proporção da população rural” (2000 a 2010) Araponga também 

apresentou o melhor resultado (0,63) classificado com um índice Médio Alto enquanto o  de 

Tombos foi 0,20 (Médio Baixo). Araponga apresenta, portanto um maior grau de retenção de 

sua população nas áreas rurais e um menor índice da variação da mesma (0,05), ou seja, a 

permanência das pessoas nas áreas rurais é bem maior que em Tombos, cuja variação foi de 

0,42, o que significa um índice mais elevado de êxodo rural.  

 A posse da terra, segundo  relatos de alguns agricultores de Araponga é um fator que 

contribuiu com a retenção de um contingente maior de pessoas vivendo nas áreas rurais: 

“quem tem terra tem tudo, tem autonomia para plantar o que quiser e como quiser, tem 

liberdade e é claro, não quer sair da roça, viver aqui é uma felicidade” (Agricultor 8 - 

Araponga – MG).   

 O segundo sub-indicador - IBES – Indicador de Bem – Estar Social - ao contrário do 

primeiro que é composto por variáveis relativas ao município como um todo, visa a apresentar 

as reais condições de bem-estar dos domicílios rurais e seus ocupantes (KAGEYAMA, 2004). 

O cálculo foi realizado baseado nos dados encontrados no IBGE/Cidades (2010, levando em 

consideração os domicílios com saneamento básico (adequado ou semi-adequado), com 

telefone (fixo e/ou celular), a taxa de analfabetismo e a proporção de pessoas com 10 anos ou 

mais na escola. Os resultados para Tombos e Araponga foram, respectivamente, 0,3275 e 

0,2625, ambos classificados em Médio Baixo, porém, o segundo município apresenta um 

resultado inferior ao primeiro, quase no nível Baixo. 

 A taxa de analfabetismo do município de Araponga (22,3%) é maior que a do 

município de Tombos (12%), corroborando com Freitas (2011) que aponta em sua pesquisa, o 

município de Araponga como o de menor Índice de Desenvolvimento Humano entre os 
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municípios que compõem o Território Serra do Brigadeiro (ver Quadro 19). Outro dado 

negativo apresentado pelo mesmo autor é que o município de Araponga possui 51,26% da 

população vivendo abaixo da linha da pobreza, fato este que pode ser corroborado  pelo 

Indicador de Bem Estar Social – IBES - do município que foi de 0,2625 (Médio Baixo).  

 O sub-indicador Índice de Desenvolvimento Econômico – IECO - que busca 

classificar o desempenho econômico representado aqui pelos fatores renda e pluriatividade  

nos domicílios rurais, trazem os seguintes resultados: 0, 525 (Médio) para o município de 

Tombos e 0,31 (Médio Baixo) para o município de Araponga. 

  Tombos possui um desempenho econômico maior que Araponga, principalmente 

devido ao alto índice de pluriatividade nas propriedades rurais detectado no primeiro 

município, ficando na casa de 1,0 (Alto), enquanto o segundo ficou na casa do 0,58 (Médio). 

Para este cálculo, utilizou-se dados do Censo Demográfico de 2010,  na seção, divisão e 

classe de trabalho principal. O resultado para este dado foi  obtido pela proporção de 

ocupados não-agricolas por ocupados agrícolas, nos dois municípios. 

 O Indicador de Meio Ambiente - IMA -  devido à dificuldade de encontrar dados 

específicos para os municípios em estudo, foram utilizados os valores atribuídos pelos 

agricultores  em pesquisa de campo para o levantamento do Índice de Condições de Vida -  

ICV. O cálculo é feito pela proporção de estabelecimentos que adotam práticas de 

conservação do solo, da água e matas nativas, pelo total de estabelecimentos rurais 

(separadamente). Desta forma, este resultado apresenta a percepção dos agricultores 

familiares sobre as condições ambientais de suas propriedades. 

 O município de Araponga apresentou um melhor resultado para o IMA: 0,65 (Médio 

Alto). Em Tombos a classificação encontrada foi de 0,575 (Médio). Os agricultores familiares 

preocupam-se com as questões relativas à preservação dos recursos naturais, pois reconhecem 

a importância dos mesmos para sua produtividade e sobrevivência nas áreas rurais.  

 Segundo relato destes agricultores, esta conscientização e luta para melhora das 

condições ambientais nas pequenas propriedades, principalmente com relação à preservação e 

conservação da água, estão relacionadas aos trabalhos de conscientização realizados pelos 

técnicos do CTA no município entre a década de 1990 e 2000.  

 Ao comparar puramente o IDR dos dois municípios, apresentados Quadro 13, sem 

analisar cada variável em separado, conclui-se que Tombos está um pouco mais à frente de 

Araponga, ou seja, o primeiro possui maior potencial para o desenvolvimento rural.   Porém, 
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ao analisar separadamente cada instância, observa-se uma equivalência nos resultados, com 

um destaque para o município de Araponga quando se trata de possuir um maior contingente 

populacional rural.  

5.2. O potencial de desenvolvimento rural nos municípios de Tombos e Araponga 

 

 Esta seção apresenta as principais potencialidades e dificuldades relacionadas pelos 

atores sociais que compõem a categoria de agricultores familiares e entidades representativas 

da categoria nos municípios de Tombos e Araponga, obtidos por meio de aplicação de 

questionários e entrevistas, respectivamente nos referidos municípios.  

 Segundo Moraes e Schneider (2009), na Europa já se reconhece a diversidade e as 

potencialidades locais como estratégias para tornar os territórios ou espaços rurais mais 

competitivos e desenvolvidos. Porém, no Brasil este debate ainda está em construção. Este 

debate vem ocorrendo a partir de duas correntes: uma defensora da desvalorização crescente 

das características locais dos territórios rurais, apontando para um progressivo 

desenvolvimento globalizado; outra vertente trabalha com a conservação e fortalecimento do 

desenvolvimento local ou endógeno, a partir da valorização das potencialidades locais bem 

como das ações dos atores e das instituições acerca das dinâmicas de desenvolvimento 

(SCHNEIDER, 2010) 

 Identificar as potencialidades de um determinado espaço rural (ou até mesmo de um 

território) é fundamental para se planejar políticas e ações que promovam o seu 

desenvolvimento. Neste sentido, conhecer o que pensam os atores locais e as instituições é de 

extrema importância, pois, além de identificar as reais demandas, o envolvimento destes como 

agentes ativos resultará em uma força motora de desenvolvimento, com resultados altamente 

positivos. Planejar desta forma, ou seja, com a participação dos atores diretamente 

envolvidos, é o que se denomina “bottom-up”, ou seja, de baixo para cima, com a 

participação das bases (BELLEN, 2008). 

 Em Tombos, representantes de instituições de apoio ao desenvolvimento rural e de 

órgãos públicos 40destacaram como potencial do município a diversificação da produção 

reduzindo a dependência que os agricultores tinham da produção do café; a produção de 

artesanato; o grande potencial turístico a ser explorado, composto de belas cachoeiras, turismo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Os nomes das pessoas foram suprimidos conforme consta no documento de Consentimento de Participação. 
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religioso e grandes montanhas de pedras próprias para o rapel41 e o turismo ecológico.  

 Portanto, para que estas potencialidades sejam efetivamente exploradas algumas 

dificuldades precisam ser superadas. No Quadro 26 estão apresentados os depoimentos acerca 

das principais dificuldades encontradas, na visão dos representantes de organizações da 

sociedade civil e poder público que dificultam o processo de desenvolvimento rural. 

 

Quadro 26.  Principais dificuldades do meio rural – Tombos - MG 

DEPOIMENTO INFORMANTE 

“Na minha opinião falta incentivo político (políticas públicas nas três 
esferas do governo). Falta também apoio para a produção 
agroecológica, principalmente no sentido de certificação .” 

Representante de organização da 
sociedade civil 2. 

“ Falta de apoio governamental e maior esclarecimento, principalmente 
a respeito dos custos X benefícios de uma boa utilização dos recursos 
naturais.” 

Representante de poder público 
municipal 1. 

“As principais dificuldades do meio rural no município de Tombos são a 
comercialização porque falta padronização da produção, embalagem, 
marketing e beneficiamento da produção.” 

Representante de poder público 
municipal 2. 

“Pouco investimento em formação profissional (educação para o 
trabalho),principalmente para os jovens; o café e o leite ainda são 
trabalhados de forma antiga; tem dinheiro para empréstimo, mas as 
pessoas não estão capacitadas para gerir o dinheiro.”  

Representante de organização da 
sociedade civil. 1. 

“As estradas são ruins, dificuldade de escoamento da produção, 
comercialização, assistência técnica e máquinas agrícolas.” 

Representante de organização da 
sociedade civil 4. 

“Pra mim são muitos os problemas, êxodo rural, distancia do centro, 
descaso em relação ao meio de sobrevivência, falta de apoio e 
parceria.” 

Representante de organização da 
sociedade civil 6. 

“ Os agricultores ficam muito presos ao café então, quando o preço tá 
em baixa como agora eles sofrem muito e, quando se tenta nova cultura 
não tem mercado para o produto na hora da venda.” 

Representante de organização da 
sociedade civil 1. 

“ Faltam recursos financeiros para colocar em prática os projetos e 
ações voltados para a agricultura, a pecuária e o turismo rural.” 

Representante de entidade 
governamental 2. 

“ Falta assistência técnica para a produção, comercialização, maquinas 
agrícolas a disposição do agricultor.” 

Representante de organização da 
sociedade civil 6. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Percebe-se pelos depoimentos acima, uma diversidade de problemas relacionados à 

infraestrutura, capacitação e comercialização. A assistência técnica também é definida como 

um fator dificultador do desenvolvimento, corroborando com a opinião dos agricultores que 

responderam ao questionário sobre o ICV no município. Na opinião dos agricultores a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41  O rapel é um esporte radical caracterizado por uma técnica de descida de cachoeiras, cascatas, precipícios, 
prédios, pontes, morros, penhascos, paredões, viadutos, chegando até a alturas inusitadas . A História.com.br 
Rapel: http://www.ahistoria.com.br/historia-do-rapel/ 
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assistência técnica é muito importante, porém eles não contam com este serviço em condições 

suficientes para atendê-los. 

 Fica claro também a não existência de uma sólida articulação entre as entidades e 

órgãos públicos, o que também foi reclamado pelos agricultores. As instituições estão 

presentes, mas as ações não acontecem, ou quando acontecem estão direcionadas a pequenos 

grupos ou localidades, geralmente ligados a algum fator político, segundo relatos de alguns 

agricultores que responderam ao questionário. 

 O município de Araponga apresenta potencialidades bem parecidas com as detectadas 

em Tombos. Dentre os pontos fortes citados pelos representantes das instituições presentes no 

município, a produção agroecológica de café e a alta qualidade do mesmo estão em primeiro 

lugar. Em seguida, destacaram o potencial para o turismo rural devido a presença de 

cachoeiras, montanhas, fazendas antigas e a proximidade do Parque Estadual da Serra do 

Brigadeiro. O Quadro 27 apresenta relatos dos representantes de instituições e órgãos públicos 

de Araponga sobre suas principais dificuldades na promoção do desenvolvimento rural. 

 

Quadro 27.  Principais dificuldades do meio rural – Araponga - MG 

DEPOIMENTO INFORMANTE 

“Infra-estrutura e a comercialização dos produtos.” Representante de organização da 
sociedade civil. 

“ As principais dificuldades do meio rural são garantia de preço e de 
comercio dos produtos, isso gera dívida para os produtores, êxodo rural 
entre outros problemas.” 

Representante de organização da 
sociedade civil.. 

“Comercialização, capacitação e deslocamento.” Representante do poder público 
municipal. 

“A questão política ainda é um entrave para o desenvolvimento, pois, 
muitas ações ficam restritas a um pequeno grupo, que centraliza tudo. 
Há uma divisão.” 

Representante do poder público 
municipal. 

“ Acesso (falta manutenção nas estradas) aos serviços básicos de 
educação, saúde, etc.; falta insumos para a propriedade; escoamento da 
produção; apenas as comunidades mais organizadas buscam 
alternativas de associações e parcerias. 

Representante de organização da 
sociedade civil. 

“Comercialização e melhor preço para os produtos da agricultura 
familiar.” 

Representante de organização da 
sociedade civil. 

“O acesso às propriedades é muito precário e é difícil e caro adquirir os 
insumos.” 

Representante de organização da 
sociedade civil. 

“O acesso às propriedades em época de chuva.” Representante de entidade 
governamental. 

“Falta de articulação entre órgãos públicos e os agricultores.” Representante de organização da 
sociedade civil. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 A desarticulação entre as instituições presentes no município ficou clara na opinião 

dos seus representantes, dificultando o fortalecimento das mesmas e efetivação das ações em 

conjunto. Desde 1989, com a criação do STR em Araponga, o município contou com alguns 

programas e ações coletivas em prol do processo de desenvolvimento e redução da pobreza 

rural.  

 Foram estabelecidas algumas parcerias, dentre elas com o CTA e a UFV com o 

objetivo de fazer um diagnostico da situação do município e de seus agricultores familiares. 

Deste diagnóstico foram estabelecidas ações com foco no fortalecimento da agroecologia tais 

como prática produtiva, ampliação da experiência da conquista da terra em conjunto, 

construção de infra-estruturas produtivas e implantação de políticas públicas de acesso aos 

serviços essenciais de educação e saúde. (FERRARI, 2003). 

 No ano de 2000 foi elaborado, de forma participativa, o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, que contou com a experiência acumulada dos  

agricultores ligados ao STR e com o apoio do CTA (PMDRS, 2001). O foco das ações 

propostas no referido plano era promover estratégias para a melhoria das condições de vida 

nas comunidades rurais. De acordo com os relatos de alguns agricultores rurais,  muitas das 

ações propostas ficaram no papel, problema este atribuído por eles às questões de cunho 

político. 

 

5.2.1. A agricultura familiar no contexto do desenvolvimento rural de Tombos e 
Araponga. 

 

 Percebe-se, após a revisão bibliográfica e com base nos dados empíricos levantados, a 

necessidade de apoio e fortalecimento da agricultura familiar, pois está nela a alavanca para o 

desenvolvimento rural local. O relatos dos agricultores familiares, obtidos durante a aplicação 

dos questionários entre os meses de agosto a setembro de 2013, nos  municípios de Tombos e 

Araponga, apontam para a necessidade de maior atenção por parte do poder público, 

principalmente na questão de oferecer-lhes as mesmas condições de desenvolvimento que 

possuem as pessoas residentes nas áreas urbanas.  

 Dentre as demandas dos agricultores destaca-se, na opinião dos mesmos melhor 

acesso as políticas públicas, principalmente saúde e educação; maior apoio no 

desenvolvimento das atividades produtivas (falta assistência técnica em quantidade e 
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qualidade), maior esclarecimento e menos burocracia quanto à obtenção de créditos e apoio 

no processo de  comercialização da produção. 

 Para ampliar e fortalecer a agricultura familiar, segundo o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário é necessário apoiar e incentivar a prática de gestão da propriedade, 

desde as técnicas de produção até a comercialização (BRASIL, 2013). O gerenciamento da 

propriedade rural, por meio das ferramentas apropriadas a cada caso, pode figurar como fator 

de incremento da renda , valorização do trabalho e aproveitamento do potencial pluriativo das 

unidades produtivas, visto que aumenta as capacidades e habilidades dos agricultores . 

 Gerir ou administrar significa, segundo SOUZA et al. (1995) planejar, organizar, 

dirigir e controlar as atividades das empresas. Em outras palavras gerir é acompanhar todo o 

processo produtivo, desde o plantio até a comercialização dos produtos, incluindo neste ciclo, 

a redução de custos e aumento da produtividade. Esta atividade já é conhecida de alguns 

agricultores, porém precisa ser mais intensificada e disseminada: “ se tiver planejamento 

trabalhar a terra é viável; não pode ter preguiça” (relato agricultor 11 - Tombos). 

 Outro ponto de grande demanda entre os agricultores de ambos os municípios, é a 

comercialização de seus produtos. É preciso buscar e implementar estratégias para se obter 

melhores mercados, bem como ampliar as oportunidades de conquistar mercados 

diferenciados. Segundo os agricultores familiares, não há incentivo para aumentar e melhorar 

a produção e muito menos produção de forma agroecológica.  

 O preço do mercado  para os produtos agroecológicos não satisfaz às necessidades dos 

produtores, quase nem sempre cobrem os seus custos. Segundo relatos o mercado interno 

sequer  oferece um preço diferenciado para os respectivos produtos:  produzir sem agrotóxico 

aqui está sendo desmotivante, pois não conseguirmos preço melhor para nossos produtos. 

(Agricultor 7 – Tombos).  

 Quanto mais se ampliar estes mercados diferenciados maiores serão as possibilidades 

de acesso dos pequenos produtores aos mesmos aumentando inclusive, as chances de 

participação em mercados exportadores, principalmente os associados ao comércio justo, que 

já estão presentes nos dois municípios, apesar de pequena e limitada escala MDA/CNDRS 

(2013) . 

 O governo brasileiro vem ao longo dos anos incentivando a produção  de base 

agroecológica e orgânica por intermédio de ações e políticas públicas voltadas para os 

agricultores interessados em entrar neste mercado ou fortalecer sua produção. Segundo 
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Niederle et. al. (2013), três importantes mudanças podem ser percebidas por parte do governo 

acerca do incentivo ao mercado de orgânicos. 

  A primeira trata-se do reconhecimento dos sistemas de produção de base ecológico no 

âmbito Estadual e consequentemente, o direcionamento de políticas públicas especificas para 

o referido seguimento.  A segunda mudança engloba a entrada de novos atores nos cenários 

dos diversos elos da cadeia produtiva de orgânicos, inclusive nas redes de comercialização e 

na assessoria aos produtores e agentes de comercialização. A terceira mudança diz respeito à 

reestruturação dos processos normativos, fortalecimento e ampliação das ações dos órgãos de 

certificação (ibidem). 

 Novos desafios estão e oportunidades estão surgindo para quem interessa em entrar ou 

se fortalecer no mercado de produtos orgânicos, principalmente para o segmento da 

agricultura familiar (ibidem).). No  Plano Safra 2004/2005 foi previsto o sobreteto de 50% do 

Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) que contempla 

agricultores familiares que estão em transição para agroecologia, uma linha especial para o 

Pronaf Florestal, uma linha de crédito destinada a projetos de manejo sustentável de uso 

múltiplo e sistemas agroflorestais – SAF’s (BRASIL/MDA, 2004). 

 Segundo uma pesquisa realizada pela Inteligência Comercial do Instituto de Promoção 

do Desenvolvimento – IPD, o mercado de orgânicos está se tornando cada vez mais comuns 

entre os consumidores brasileiros. O Brasil esta entre os maiores produtores de orgânicos do 

mundo, conforme relatório The World Organic Agriculture, elaborado pelo Research Institute 

of Organic Agriculture – FIBL -  e pela International Federation of Organic Agriculture 

Movements – IFOAM- (IPD, 2011). 

 Segundo a legislação de orgânicos no Brasil, para ser considerado um produtor 

orgânico o agricultor precisa obter um registro junto ao Cadastro Nacional de Produtores 

Orgânicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), ou seja, precisa 

ser certificado. A certificação de produtos orgânicos42 pode ser realizada sob três formas 

distintas. 

 A primeira forma de certificação é por auditoria;  a segunda por sistema participativo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42A certificação de produtos orgânicos é o procedimento pelo qual uma certificadora, devidamente credenciada 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e “acreditada” (credenciada) pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), assegura por escrito que determinado 
produto, processo ou serviço obedece às normas e práticas da produção orgânica (ORGANICSNET -  Disponível  
em: ww.organicsnet.com.br/certificacao/manual-certificacao. 
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de garantia; e a terceira pelo controle social na venda direta. Neste último caso, a legislação 

brasileira abriu uma exceção na  obrigatoriedade de certificação dos produtos orgânicos para a 

agricultura familiar, porem exige-se que o agricultor seja credenciado por uma organização de 

controle social cadastrada em órgão fiscalizador oficial (IPD, 2011, p. 8)43. 

 Atrás somente do México (85%)  e da Argentina (80%) a venda de produtos orgânicos 

no Brasil por meio das redes de supermercados chega à expressiva cifra de 77%, indicando  

alta concentração do canal de distribuição em relação aos supermercado de outros países, 

como por exemplo o Reino Unido (74%), a Suíça (57%), a França (38%), os Estados Unidos 

(31%), Alemanha (26%) e a Itália (23%). (IPD, 2011) 

 Com este indicativo de novas oportunidades para se adentrar em um mercado 

diferenciado e promissor é imprescindível políticas publicas e ações voltadas ao incentivo 

e/ou incremento da produção orgânica entre os agricultores familiares. Segundo IPD (2011) é  

necessário investir na sensibilização e divulgação entre os consumidores sobre os benefícios 

dos orgânicos e importância de se desenvolver um sistema de produção sustentável, 

respeitando o produtor, o consumidor e o meio ambiente.  

 

5.3. O Índice de Condições de Vida – ICV, na Visão dos Agricultores Familiares de 

Tombos e Araponga 

 A melhoria das condições de vida das pessoas, segundo Kageyama (2008), pode ser 

considerada como o objetivo último do processo de desenvolvimento econômico em geral, 

estendendo-se também para o desenvolvimento rural. Por isso, complementando a análise de 

desenvolvimento rural proposta nesta pesquisa, foi apurado o ICV.  

 O ICV, segundo Rambo et al. (2012)  é um índice que procura identificar como as 

famílias percebem  os fatores (os recursos e acessos) que condicionam o desenvolvimento, o 

que Amartya Sen (200) denomina de Intitulamentos; as características do desenvolvimento, 

ou seja, os elementos que possibilitam a conversão dos meio em fins; e, por último, os efeitos 

ou os resultados do desenvolvimento, que são a combinação dos dois primeiros,  

denominados por Sen (2000) de funcionamentos e capacitações, nas diversas dimensões. 

 O Quadro 28 apresenta as estimativas para o ICV dos agricultores familiares para os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Maiores detalhes sobre certificação orgânica consultar: Lei no 10.831, de 23 de dezembro de 2003. (BASIL, 
2003). 
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municípios de Tombos e Araponga levando em conta a percepção dos mesmos acerca dos 

recursos disponíveis em sua volta, as condicionantes de utilização eficiente destes recursos e 

os objetivos alcançados por eles, ou seja, os resultados do desenvolvimento. 

 

Quadro 28.  Índice de Condições de Vida – Tombos e Araponga. 

ÍCV e suas instâncias Tombos Araponga 

Índice de Condições de Vida 0,550 Médio 0,556 Médio 

1 – Fatores de Desenvolvimento 0,45625 Médio 0,46875 Médio 

2 – Características do Desenvolvimento 0,642 Médio Alto 0,658 Médio Alto 

3 – Efeitos do Desenvolvimento 0,550 Médio 0,54 Médio 

Fonte: Estimativa com dados primários.  
 

 O ICV encontrado para as duas unidades de pesquisa são muito semelhantes, 0,550 

(Tombos) e 0,556 (Araponga), ambos classificados em um índice Médio. Além do índice, para 

identificar as condições de vida da população pesquisada é preciso levar em consideração a 

área do biograma (a parte assombreada) e o equilíbrio entre as instâncias que quanto maior, 

melhor tende a ser a qualidade de vida (RAMBO et al., 2012).  

 Os melhores resultados, em ambos os municípios, foram na instância “características 

do desenvolvimento”, ou seja, nos elementos de conversão dos meios em fins. Por esta 

instância são levantadas as variáveis relativas à renda familiar, produtividade da terra, 

diversificação, pluriatividade e uso e preservação dos recursos naturais dentro das unidades 

produtivas. Os resultados para Tombos e Araponga podem ser conferidos nas Figuras 10 e 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 -Índice de Condições de Vida – Tombos – MG 

Fonte: Estimativa com dados primários. 
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Figura 11 - Índice de Condições de Vida -  Araponga – MG 

Fonte: Estimativa com dados primários. 

 

 Observa-se que o Índice de Condições de Vida nos dois municípios (0,55 em Tombos 

e 0,556 em Araponga)  encontra-se na média. Os depoimentos e as respostas diretas ao 

questionário indicam, na percepção dos agricultores familiares, boas perspectivas de melhoras 

em algumas instancias. As pessoas que ainda vivem nas zonas rurais o fazem, em sua maioria, 

por amor a ter ra e por opção ao seu trabalho. A posse da terma representa para eles 

autonomia, independência, aumento das suas capacidades, liberdade e qualidade de vida: 

 

Qualidade de vida não se mede por dinheiro; colhe-se o que planta e o que 

não planta; é só ter amor pela terra e tratar ela com respeito. O governo 

precisa incentivar o rural pra que as pessoas fiquem na terra. A melhor 

coisa que acontece na vida do homem da roça é ter sua própria terra; a 

posse da terra dá liberdade pra nóis, isto é qualidade de vida (agricultor 12 

- Araponga).  

  

Este depoimento nos remete à teoria de Amartya Sem (2000)na afirmativa de que o 

desenvolvimento está diretamente ligado à melhoria das condições de vida e pelo poder de 

escolher a vida que se pretende levar. Para uma melhor compreensão das percepções dos 

indivíduos acerca de suas condições de vida é importante observar a dinâmica dos indicadores 

0,46875(

0,658(
0,54(
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de cada instância, conforme propôs Rambo et al. (2012) em sua pesquisa realizada no Sul do 

País, que serviu de base para este trabalho. Nas seções seguintes o leitor acompanhará a 

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

mesmos identificadas sob cada instancia do ICV. 

5.3.1. Os fatores que favorecem o desenvolvimento rural  

 A primeira instância, segundo Kageyama (2008)  refere-se aos “fatores que favorecem 

0 desenvolvimento rural”. Neste ponto, detectam-se os principais indicadores que 

impulsionam ou favorecem o processo de desenvolvimento. Foram direcionadas oito questões 

aos agricultores  familiares, nos dois municípios, com o objetivo de identificar na visão destes 

atores locais, quais as determinantes de desenvolvimento.  

 Para tanto, as perguntas abordavam: a mão-de-obra familiar em atividade (dentro e 

fora da unidade de produção); tamanho da área destinada a produção; grau de escolaridade; 

condições de moradia; as condições de acesso ao mercado; acesso a políticas públicas e 

programas do governo; acesso à assistência técnica;  e a presença de instituições que 

favorecem o desenvolvimento rural. A média encontrada nesta instância foi de 0,456 em 

Tombos e 0,46875 em Araponga (índice Médio Baixo e Médio, respectivamente), conforme 

apresentados nas Figuras 12 e 13. 

 

Figura 12 - Fatores de Desenvolvimento – Tombos – MG 

Fonte: Estimativa com dados primários. 
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 Tombos apresentou um índice classificado em Médio (0,45625), demandando que 

sejam implementadas estratégias e ações adequadas, que, na opinião dos agricultores  devem 

incluir: maior participação da comunidade nas decisões sobre os planejamentos e ações para o 

desenvolvimento rural, maior capacitação, principalmente no que diz respeito à 

conscientização da importância das atividades de produção (o homem do campo precisa 

passar a enxergar sua propriedade como uma fonte de geração de emprego e renda, ou seja, 

como uma empresa); falta assistência técnica adequada e em quantidade maior; busca de 

melhoria das condições de comercialização e garantia de preço justo para os produtos da 

agricultura familiar. 

 Em Araponga, o índice dos Fatores de Desenvolvimento também ficou classificado em 

Médio (0,46875), porém ao observar que tal classificação encontra-se na escala entre 0,4 a - 

0,6 encontra um resultado negativo para os dois municípios, pois por pouco não fica 

classificado em Baixo Médio, que está entre 0,2 a - 0,4. Esta instância  demonstra situações 

semelhantes quando se trata de condicionantes para promoção do desenvolvimento rural nos 

dois municípios. 

 

 

Figura 13 - Fatores de Desenvolvimento – Araponga – MG 

Fonte: Estimativa com dados primários. 

 

 Somente as instâncias tamanho da área de produção e condições de moradia 

alcançaram índice superior a seis, respectivamente 0,7 e 0, 775 em Araponga e 0,7 e 0, 725 
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em Tombos, os demais indicadores, tais como escolaridade, acesso a programas do governo, 

assistência técnica e presença de instituições apresentaram resultados inferiores a três, 

considerados portanto, índices baixos. O Quadro 29 apresenta o índice para a instância 

Fatores do Desenvolvimento nos dois municípios pesquisados. 

 

Quadro 29.  Indicadores dos Fatores de Desenvolvimento em Tombos e Araponga – MG 

 

INDICADORES 

MUNICÍPIOS 

TOMBOS ARAPONGA 

Mão-de-obra familiar 0,506 0,55 

Área da  unidade de produção 0,7 0,7 

Escolaridade 0,475 0,4 

Condições de Moradia 0,725 0,775 

Acesso a mercados 0,55 0,525 

Acesso a políticas públicas e programas do governo 0,275 0,225 

Acesso à assistência técnica 0,025 0,175 

Presença das instituições 0,375 0,4 

Fonte: Estimativa com dados primários 

 

 O indicador “acesso à assistência técnica” teve uma classificação Baixa (0, 025 em 

Tombos e 0,175 em Araponga). Este resultado demonstra uma precariedade no apoio aos 

pequenos agricultores familiares nos dois municípios, principalmente em Tombos, que quase 

obteve índice zero. Segundo os agricultores e agricultoras familiares dos dois municípios, ter 

acesso à assistência técnica é de extrema importância para o desenvolvimento rural, desde o 

planejamento das atividades até a venda do produto final, porém, na realidade isto não ocorre. 

 As instituições de apoio e fomento ao desenvolvimento rural, bem como de assistência 

técnica estão presentes nos dois municípios, mas os trabalhos são insuficientes para atender a 

toda demanda com eficácia. As maiores críticas variam entre os aspectos políticos, muito 

arraigados nos dois municípios, atendimento precário destas instituições, principalmente a de 

assistência técnica (devido ao número reduzido de profissionais), políticas públicas (que não 

atendem às reais necessidades dos agricultores familiares e projetos definidos sem a 

participação dos mesmos. 

 O índice escolaridade ficou na média, tanto em Tombos quanto em Araponga. Neste 

quesito foram realizadas duas perguntas aos agricultores familiares: a primeira era o grau de 

escolaridade, com o objetivo de apurar o índice, e, a segunda foi a importância da educação 
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para a melhoria das condições de vida; nesta, 70% das pessoas, em Tombos e mais de 80% em 

Araponga, consideram a educação como importante ou muito importante para a melhoria das 

condições de vida, o que corresponde na escala 0,6 (Médio)  até - 0,8 (Médio Alto). 

 A comercialização dos produtos da agricultura familiar é um grande entrave para o 

desenvolvimento, ou seja, para a melhoria da renda e consequentemente para a melhoria das 

condições de vida nas áreas rurais. O índice alcançado nos dois municípios ficou em 0,55 e 

0,525 em Tombos e Araponga, respectivamente, cuja maior reclamação está nos preços dos 

produtos que são estipulados pelo mercado comprador. Este fato é uma constante nos dois 

municípios que, apesar de tentarem se organizar por meio de associações e cooperativas não 

conseguem firmar-se como canal direto de comercialização.44 

 A dependência do mercado do café é um dos maiores fatores de instabilidade entre os 

agricultores  dos municípios pesquisados, pois, quando ocorre a baixa no preço do referido 

produto todos sofrem os impactos econômicos. A diversificação na produção, encontrada nas 

pequenas propriedades, é basicamente para subsistência familiar.  

 Não havia, pelo menos até a criação do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA - 

e o Programa de Alimentação Escolar – PNAE em 2005, ações e políticas para o incentivo à 

produção e comercialização diversificada, pelo menos entre os pequenos agricultores. Estes 

não vislumbram novos mercados onde pudessem vender sua produção, o que tornou o café 

principal elemento de geração de trabalho e renda para a agricultura familiar nos dois 

municípios. 

 No município de Tombos grande parte dos agricultores pesquisados reclamou do 

fechamento do Mercado do Produtor, pois quando este estava em funcionamento (até o ano de 

2010) eles conseguiam melhores preços para os seus produtos, principalmente para os 

agroecológicos comercializados no local por meio de relações de confiança; somente os 

produtos livres de insumos químicos eram comercializados no local.  

 A presença do chamado “atravessador” ainda é uma constante e a falta de articulação 

entre instituições e agricultores  limita o fortalecimento e o poder de barganha dos mesmos. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Entende-se pro canal direto de comercialização aquele em que o relacionamento entre o produtor no momento 
da venda se dá diretamente com o consumidor final. O produtor rural é o responsável por todas as etapas 
processo de comercialização, reduzindo o número de intermediários no processo e consequentemente 
aumentando os seus ganhos (REZENDE, 2001). 
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“A solução para melhorar a renda dos pequenos produtores seria a 

associação, mas com esta falta de integração política que temos aqui vamos 

ficar sempre a mercê dos atravessadores”, (Presidente da APAT – Tombos). 

 

 Em Araponga, a comercialização também é um fator preocupante, porém já se 

consegue vislumbrar outros mercados pela qualidade reconhecida do café e a presença de 

produtores orgânicos. O município é um grande produtor de café, mas a maior parte desta 

produção não é “guiada”45 e nem certificada, o nosso agricultor está clandestino, por isto o 

PIB do município é baixo, vai tudo pros municípios vizinhos.(Presidente do STR e agricultora 

1 – Araponga).  

 Segundo relato desta mesma agricultora apenas 1/3 (um terço) da produção de café do 

município é registrada e vendida com  nota fiscal, e ainda, a maioria dos veículos que 

circulam pela cidade são licenciados em outros municípios. Este fato reduz a receita do 

município, pois não há retenção de ICMS limitando assim, os investimentos públicos no 

mesmo. 

 Em ambos os municípios a venda dos produtos da agricultura familiar para a merenda 

escolar, promovida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ainda é, de 

acordo com alguns relatos, uma prática exercida por poucos. Pelos questionários aplicados 

identificou-se que das quatorze comunidades que forma o município, apenas cinco realizam 

vendas para o referido programa: São Joaquim , Serra das Cabeças , Santo Antônio, Praia 

D’Anta e  Salazar. 

  O principal entrave para participar deste programa é a falta de conhecimento por parte 

dos agricultores familiares de como se organizar para participar deste canal direto de venda. 

Na opinião de alguns agricultores, esta ação de divulgação e preparação para comercializar 

com o governo deveria ser mais divulgada pelas associações e pelos sindicatos. 

Apenas alguns grupos participam deste comercio, não é divulgado para 

todos, só algumas comunidades é que tem acesso a este programa. 

(Agricultora 12 – Araponga). 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 “Guiada” aqui significa legalizada, ou seja, vendida com emissão de nota fiscal junto aos órgãos competentes. 
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5.3.2. As características do desenvolvimento 

 

 Kageyama (2008) utiliza-se da instância características do desenvolvimento rural para 

determinar quais os elementos de conversão dos meios em fins estão disponíveis nas unidades 

de produção. Para proceder a esta análise, foram adaptadas  seis questões para identificar, nos 

agricultores familiares de Tombos e Araponga. São elas:  a renda obtida das atividades 

agrícolas; a produtividade da terra; a diversificação da produção agrícola; uso e preservação 

da água; uso e preservação do solo; e uso e preservação de mata nativa. 

 A média encontrada para a referida instância nos dois municípios foi de 0,642 

(Tombos)  e 0,658 (Araponga), classificadas em Médio Alto. Este resultado demonstra que os 

agricultores familiares percebem as características do desenvolvimento ou os elementos de 

conversão melhores que os fatores ou intitulamentos disponíveis.  

 Vale destacar que a instância Características do Desenvolvimento foi a que apresentou 

melhor resultado, na visão dos atores locais, demonstrando a priori que existem fatores ou 

potenciais para a transformação dos meios em fins, ou seja, os objetivos em resultados 

positivos, conforme apresentados nas  Figuras 14 e 15. 
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Figura 14. Características do Desenvolvimento – Tombos – MG 

Fonte:Estimativa com dados primários. 
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Figura 15. Características do Desenvolvimento – Araponga – MG 

Fonte: Estimativa com dados primários. 

  

O melhor resultado foi encontrado na produtividade da terra, alcançando em Tombos e 

Araponga 0,725 – Médio Alto. De acordo com os agricultores pesquisados os trabalhos 

realizados nos municípios pelo CTA e a UFV, em parceria com o STR contribuíram para que a 

produtividade da terra fosse recuperada.  

 Com base no diagnostico participativo realizado primeiramente em Araponga e depois 

em Tombos, no ano de 1993 e 1994 respectivamente, sob a coordenação do CTA, diversas 

ações foram implantadas com vista a reduzir a pobreza. As bases destas ações foram a 

potencialização dos recursos disponíveis nas propriedades rurais e a otimização dos processos 

relacionados com as várias dimensões do desenvolvimento sustentável (CTA/ZM, 2009).  

 Em Araponga foram desenvolvidas as seguintes ações: ampliação das experiências 

agroecológics como estratégia para aumentar a produção e a produtividde, a ampliação da 

experiência da conquista da terra em conjunto, garantindo aos agricultores acesso e posse da 

terra, implementação de infra-estrutura para trabalhos coletivos e influenciar a comunidade a 

participar dos processos de construção de políticas públicas como fator para melhoria da 

qualidade de vida (ibidem). 

 No município de Tombos o CTA/ ZM atuava desde 1987, primeiramente com 

implantação de programas direcionados para o desenvolvimento e adaptação de tecnologias 
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Alternativas, dentre elas a utilização das práticas agroecológicas nos processos produtivos, 

mas foi em 1998  a entidade implanta seus primeiros trabalhos de intervenção. Neste ano, o 

CTA/ZM firma um acordo com a Prefeitura Municipal e assume a coordenação e 

assessoramento da construção do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável do município 

– PMDRS iniciando a partir daí seus trabalhos de assistência técnica junto aos agricultores 

familiares com o foco na difusão da agroecologia (ibidem). 

 Por meio destas ações desenvolveu-se entre os agricultores familiares um processo 

contínuo de aprendizagem e significativas mudanças nos seus processos produtivos (ibidem).  

De acordo com alguns agricultores familiares a utilização das práticas agroecológicas 

contribui para a conservação e preservação dos recursos naturais e beneficia a saúde de todos 

por meio de uma alimentação mais saudável e diversificada, preocupação esta presente em 

grande parte das famílias visitadas.  

 O Quadro 30 apresenta os indicadores da instância Características do 

Desenvolvimento, apontando, pela percepção dos agricultores familiares, que os mesmos  

aprenderam a utilizar os recursos naturais de forma mais responsável e com isto, melhorando 

a produtividade da terra. 

 

Quadro 30.  Índices das Características do Desenvolvimento 

 

INDICADORES 

MUNICÍPIOS 

TOMBOS ARAPONGA 

Renda obtida das atividades agrícolas 0,575 0,575 

Produtividade da Terra 0,725 0,725 

Diversificação da Produção 0,625 0,65 

Uso e preservação dos recursos naturais: água 0,725 0,8 

Uso e preservação dos recursos naturais: solo 0,575 0,65 

Uso e preservação dos recursos naturais: mata nativa 0,6 0,55 

Fonte: Estimativa com dados primários.  

  

Um dado interessante detectado nos dois municípios foi a preocupação com a redução 

do volume de água e os impactos negativos dos agrotóxicos sobre a saúde dos agricultores 

familiares. A preocupação com o uso e preservação da água foi o índice que obteve melhor 

resultado (0,725 e 0,8) em Tombos e Araponga, respectivamente.  

 Nos dois municípios os agricultores relataram que os trabalhos dos técnicos do 
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CTA/ZM contribuíram com a conscientização acerca da preservação dos recursos naturais, 

principalmente a água. O Quadro 31 apresenta alguns depoimentos dos agricultores  sobre 

suas percepções acerca das questões ambientais em suas unidades de produção. Depoimentos 

estes que confirmam que as ações implementadas pelo CTA/ZM, em parceria com os 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, em prol da utilização responsável dos recursos naturais 

foram absorvidos pelos pequenos agricultores. 

 

Quadro 31.  A utilização dos recursos naturais pelos agricultores  

DEPOIMENTO INFORMANTE 

“Temos que proteger as matas porque elas protegem as nascentes.” Agricultor 6 – Tombos 

“A água ta diminuindo cada dia mais, está secando.” Agricultor  11 - Tombos  

“A gente aqui na roça cuida da água, mas o povo lá na cidade não, é só nós 
que somos cobrados.” 

Agricultor -  21 Tombos 

“Quem tem amor pela terra trata ela bem. Tem gente que não é produtor e sim 
mineradores, exploram a terra sem dó.” 

Agricultor 13 – Araponga 

“Nós cuidamos porque amamos, mas precisava que o governo desse pra nois 
aqui da roça mais apoio/incentivo.” 

Agricultor 37 –Araponga 

“ O governo deveria facilitar mais a vida do produtor; deveria incentivar a 
ficar na roça.” 

Agricultor 52 - Araponga  

“ Eu comprei um pedaço de terra aqui do vizinho só pra proteger uma 
nascente.” 

Agricultor  28 -  Araponga 

“ A nossa água ta contaminada porque as minas estão contaminadas.” Agricultor   64 – Araponga 

“ Aqui eu não esgoto brejo e nem uso valetar o solo.”46 Agricultor  44 - Tombos. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 O processo de desenvolvimento rural, de acordo com os resultados dos questionários e 

visitas às propriedades rurais , ocorre de forma heterogênea nos dois municípios. Em 

determinadas comunidades constata-se a preocupação dos pequenos agricultores em conservar 

os recursos naturais, tais como cuidados com as nascentes e práticas agroecológicas de 

produção.  

 Porém, ao visitar algumas propriedades em outras áreas rurais observa-se o contrário, 

ou seja, grande quantidade de plantações de café até nos topos dos morros, inclusive em áreas 

pertencentes ao Parque Nacional da Serra do Brigadeiro, no município de Araponga, e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Esgotar brejo e valetar solo são expressões usadas pelos agricultores rurais que significam, respectivamente, 
secar uma área de água e fazer pequenas valas no solo para desviar o percurso da água. 
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grandes áreas reflorestadas com a monocultura do eucalipto, no município de Tombos; ambas 

consideradas práticas insustentáveis de produção. 

 Da mesma forma que o melhor resultado foi igual nos dois municípios, o pior 

resultado também foi idêntico: renda familiar (0,575 – Médio Baixo).  A princípio, este 

resultado traduz uma ineficiência nas políticas públicas de fomento e apoio à permanência dos 

membros da família nas unidades produtivas tais como, assessoramento técnico e 

administrativo com vistas a desenvolver o empreendimento rural com base na maximização 

de seus potenciais.   

 Falta de planejamento dos empreendimentos, baixa movimentação financeira por meio 

das cooperativas e associações, e ausência de estudos voltados para os mercados com a 

finalidade de se estabelecer um mercado diferenciado para a produção familiar são alguns 

pontos a receberem programas e ações em prol do desenvolvimento rural nos dois municípios 

(CTA/ZM, 2009). 

 O processo de comercialização é considerado pelos agricultores como o “gargalo” da 

atividade rural. Os principais canais de comercialização direta, ou seja, as vendas diretas aos 

consumidores finais são realizadas nos mercados locais e em feiras livres. Apesar dos dois 

municípios contarem com a presença de associações e cooperativas não acontecem 

articulações para o aproveitamento das vantagens deste canal direto de comercialização e nem 

estratégias para abertura de outros mercados mais promissores (ibidem). 

 Ao que indica os relatos dos agricultores falta planejamento nas ações, o que poderá 

ser solucionado com a implantação de projetos com vistas  a desenvolver, nos pequenos 

agricultores, um processo de aprendizagem sobre a gestão de seus empreendimentos para que 

estes se tornem economicamente viáveis. 

 

5.3.3. Os efeitos do desenvolvimento 

  

Os efeitos do desenvolvimento representam no ICV os resultados das combinações 

diversas dos fatores e das características do desenvolvimento, que também se pressupõem 

diferentes para cada local, região ou território (KAGEYAMA, 2008). 

A instância efeitos do desenvolvimento envolve as seguintes condições da população 

rural: estar bem alimentado e nutrido; ter boa saúde; permanência dos membros da família nas 
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unidades de produção, indicando um menor êxodo rural; acesso à informação, entretenimento 

e mobilidade;  a percepção da família sobre a situação ambiental da unidade produtiva; 

participação social e institucional; participação política (eleições, conselhos, assembléias); e 

participação cultural (KAGEYAMA, 2008). Esta instância está representada na Figura 16. 

 

Figura 16. Efeitos do Desenvolvimento – Tombos – MG 

Fonte: Estimativa com dados primarios. 

 

 A média encontrada para os Efeitos do Desenvolvimento no município de Tombos foi 

de 0,642. Os melhores índices foram alimentação e saúde, que atingiram 0,875 e 0,8, 

respectivamente, classificados em um índice Alto e, situação ambiental da propriedade 

(0,725) e o acesso à informação entretenimento e mobilidade alcançou o índice Médio Alto de 

0,678. As demais instâncias ou indicadores ficaram abaixo da média, indicando que os 

agricultores familiares não  participam ativamente da política municipal e nem de grupos 

sociais ou culturais 

 A permanência da família na unidade de produção também ficou com um índice 

Baixo,  0,35, confirmando que o processo de migração das pessoas das áreas rurais para as 

áreas urbanas ainda é constante no município de Tombos. Em Araponga, apesar de ter sido 

detectado um índice melhor (0,55 – Médio), a situação não é tão privilegiada assim, 

principalmente se levarmos em conta o maior número de famílias agricultoras no referido 

município. O acesso à terra por meio da ampliação do processo de compra conjunta de terra 


