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Autor: Rosane Balsan 

Orientador: Lucia Helena de Oliveira Gerardi 

 

RESUMO 

 

 

Com base em pesquisa, que envolveu a realização de entrevistas semi-

estruturadas, faz-se um estudo das Unidades de Produção Familiar, do 20 Distrito, 

Vila Toroquá, São Francisco de Assis-RS. Para melhor compreender o contexto em 

que se situa o estudo, aborda-se o seu processo de colonização do Rio Grande do 

Sul. Destaca-se o processo recente de modernização da agricultura no Brasil, 

apresentando uma breve caracterização do setor agrícola, salientando-se a 

diversificação de atividades e a predominância da agricultura familiar. Trabalha-se, a 

seguir, a questão do desenvolvimento sustentável e da sustentabilidade, procurando 

reter conceitos e perspectivas, ao mesmo tempo em que se agregam aspectos que 

indicam um quadro de transição para a sustentabilidade nas relações homem-meio. 

A partir da revisão de literatura, caracterizam-se de forma sucinta as formulações 

teóricas que embasam a compreensão de categorias relacionadas com o tema de 

estudo. Em continuidade, a partir dos dados levantados na pesquisa de campo e 

com base nas categorias estudadas, examinam-se as Unidade de Produção 

Familiar, seu funcionamento, suas dificuldades e potencialidades. Ressalta-se, nas 

conclusões, que as Unidades de Produção Familiar locais se constituem num 

espaço em construção com vistas à sustentabilidade no desenvolvimento rural. 

 

 

Palavras-Chave: Unidades de produção familiar, sustentabilidade, Rio Grande 

do Sul. 
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ABSTRACT 

 

Author: Rosane Balsan 

Adviser: Lucia Helena de Oliveira Gerardi 

 

 

This study based on Family Production Units has counted on a previously prepared 

series of questions to gather data on the Second District, Vila Toroquá, São Francisco 

de Assis-RS. In order to best comprehend the context of this study, the process of 

colonization of the Rio Grande do Sul State has been approached. The recent 

process of Agriculture Modernization in Brazil is shown to present a brief 

characterization of the agricultural sector, especially as far as the variety of activities 

and the predominant family agriculture is concerned. The issue of the sustainable 

development and sustainability is presented as a means of bearing both concepts and 

perspectives as well as aspects that indicate a transition framework to sustain the 

relationship of man and the environment. Theorical formulation is briefly drawn from 

literature review, and upon such formulation the comprehension of issues related to 

the theme of this work is based. Once all data has been collected in the field, and 

based on the categories herein proposed, the Family Production Units are then 

examined in terms of their operations, their difficulties and their potential. Last but not 

least, the author will conclude that the Family Production Units materialize in a space 

currently being contructed aiming at the development of the rural area. 

 

Key words: Family Production Units; Rio Grande do Sul; Agriculture 

Modernization; sustainability; sustainable development; environment. 



 1 

INTRODUÇÃO 

 

As transformações que ocorrem na estrutura agrária brasileira, de modo geral 

ou em particular no Rio Grande do Sul, desencadeiam processos agrícolas 

diferenciados e acentuam, muitas vezes, formas diversas de produção e de 

condições de vida dos agricultores familiares.  

A modernização da agricultura está inscrita nos estudos de desenvolvimento 

rural. Quando nos preocupamos com os estudos de melhoria da agricultura e 

vinculamos as relações sociais, econômicas, políticas e culturais em sua análise, 

definimos termos como Unidades de Produção Familiar que exprimem 

características internas, sociais e econômicas dos espaços. 

Identificar alternativas para as Unidades de Produção Familiar, que desejam 

manter o equilíbrio racional do ambiente de produção e da renda justa, capaz de 

permitir, além da sobrevivência, a realização social e econômica, caracterizou-se 

como uma possibilidade deste trabalho. Para isto, o estudo foi centrado no sistema 

produtivo e suas inter-relações, chegando a sugerir a oportunidade da reorientação 

das atividades agropecuárias e não-agrícolas, geradoras de ações de mudança com 

equilíbrio, como por exemplo o suprimento das necessidades de terminados nichos 

de mercados. O trabalho de investigação objetivou traçar um perfil das Unidades de 

Produção Familiar do 20 Distrito do município de São Francisco de Assis/RS (Vila 

Toroquá), tendo em vista sugerir alternativas, e práticas que levassem à 

sustentabilidade, mudando os processos produtivos e alcançando o 

desenvolvimento socioeconômico. 

Os processos de exclusão, cada vez mais intensos, forçam as Unidades de 

Produção Familiar a buscarem alternativas para seu desenvolvimento. Contudo, o 

desafio de um desenvolvimento sustentável exige o apoio de políticas públicas 

principalmente por que, no caso dos produtores familiares, suas condições de 

investimento são geralmente precárias.  

Na tentativa de oferecer uma contribuição aos estudos sobre agricultura 

familiar, buscou-se detalhar a situação de uma área onde “ilhas de agricultores 

familiares” coexistem com diferenças tanto físicas e naturais, quanto culturais 

constituindo-se em uma excelente área-laboratório para questões rurais brasileiras. 

Para lograr êxito, o trabalho é estruturado a partir de uma prévia seleção de 

indicadores do perfil socioeconômico das Unidades de Produção Familiar, que 
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submetidos à técnica de análise estatística básica, buscam identificar o seu 

comportamento. 

A estrutura geral do trabalho de pesquisa abrange seis capítulos. O primeiro 

capítulo refere-se à introdução geral do trabalho e à sua abordagem metodológica, 

além dos objetivos que se pretende em atingir. 

No segundo capítulo, procede-se à revisão da literatura referente à ascensão 

ou decadência da agricultura familiar e às políticas públicas a ela dedicadas. 

No terceiro capítulo, procura-se demonstrar a significância do processo de 

modernização na agricultura brasileira, e suas conseqüências bem como a atual 

dinâmica produtiva do país, destacando-se o desenvolvimento sustentável. 

No quarto capítulo, é contextualizado o ambiente histórico em que se formou 

a produção familiar, inserida no processo geral da colonização do Estado do Rio 

Grande do Sul e, especificamente da Campanha gaúcha. 

No quinto capítulo, analisam-se e interpretam-se os dados investigados e 

reconhece-se, o perfil socioeconomico das Unidades de Produção Familiar do 20 

Distrito de São Francisco de Assis (Vila Toroquá). 

Por fim, o trabalho destaca, em suas considerações finais, alguns aspectos 

referentes às questões envolvendo mudanças e o estabelecimento do equilíbrio 

socioambiental na área investigada. 

A pesquisa teve como preocupação conhecer a realidade, observá-la e 

analisar suas múltiplas facetas de forma clara e objetiva, para entender os aspectos 

sociais, econômicos e culturais da agricultura familiar. Reconhecer seus 

mecanismos e suas inter-relações, mais do que ser gratificante ao pesquisador, 

constitui-se na contribuição da ciência para a sociedade em defesa de sua 

promoção social. 

O convívio estabelecido, por algum tempo, com os produtores foi frutífero, 

pois muitas informações, entendimentos e análises só se tornaram possíveis por 

meio dele. 

Deseja-se que este estudo possa ser útil ao planejamento municipal, que 

apresenta dados escassos sobre a área em estudo até o presente momento. 
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CAPÍTULO I 

 

1. A ÁREA, E AS BASES METODOLÓGICAS DO ESTUDO 

 

1.1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA ÁREA DE 

ESTUDO 

 

O trabalho de investigação teve por locus o estudo das Unidades de 

Produção Familiar do 20 Distrito do município de São Francisco de Assis/RS, 

conhecido localmente como Vila Toroquá. 

O município de São Francisco de Assis localiza-se entre as coordenadas 

geográficas de 29O 45’ de latitude Sul e 55o00’ e 55o15’ de longitude oeste. Limita-

se, ao norte, pelo rio Ibicuí, com os municípios de Maçambará, Unistalda e Santiago; 

a leste, pelo arroio Piquiri, com os municípios de Nova Esperança do Sul e Jaguari; 

ao sul, pelos rios Jaguari e Ibicuí, com os municípios de São Vicente do Sul e 

Alegrete; e ao oeste, por uma linha seca demarcada pelas encostas dos paredões e 

pela Sanga da Restinga, com o município de Manoel Viana. Sua divisão interna está 

constituída por cinco distritos assim denominados: 10 distrito: Sede; 20 distrito: 

Toroquá; 30 distrito: Boa Vista; 40 distrito: Beluno e 50 distrito: Vila Kraemer.1 

O município de São Francisco de Assis foi fundado em 4 de janeiro de 1884, 

e a divisão distrital se iniciou em 7 de julho de 1885, com três distritos, Em 

26/08/1890 foi criado o 40 Distrito, a pedido do delegado de polícia, com o objetivo 

de melhor atender aos serviços policiais e, em 1912, o Intendente, considerando a 

grande extensão territorial do 30 Distrito e a densidade populacional, resolve criar o 

50 Distrito, para melhor fiscalização administrativa policial. 

Os distritos, antigamente eram divididos em distritos agrícolas e pastoris 

conforme a seguinte transcrição: 

 
O districto pastoril é todo o terreno que confina com a serra, e 

districto agrícola é toda que compreende a serra dentro do município. 

§10Fica expressamente proibida a creação de gado e outro 
qualquer animal no districto agrícola ou em regiões colonisadas, sem 
que aja em potreiros ou invernada cercadas com cerca de lei. Os 
infractores serão multados em $ 20$0000 reis por cabeça de gado ou 
outro animal que for apprendido dentro (da lavoura) ou roça. Os 

                                            
1  Sobre o Distrito da Vila Kraemer, ver Rosane Balsan (1999). 
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infractores serão multados EM 20$000 REIS por cabeça de gado ou 
outro animal que for appreendido dentro (da lavoura) ou roça. 

§ 20 Igualmente fica proibido o uso de lavouras. Roças, 
chácaras e pomares dentro do districto pastoril, e também dentro dos 
limites da vila e povoações, sem que sejão cercadas na forma da lei, 
sob pena de 500 reis por metro de cerca feita em contravenção 
destas posturas além de não se poder reclamar prejuízos causados 
pelos gados. (SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1892-1914) 

 
O município de São Francisco de Assis, situa-se na Região Fisiográfica das 

Missões, fronteira oeste, zona de transição entre o Planalto e a Campanha Gaúcha 

do Rio Grande do Sul e possui uma extensão territorial atualmente de 2503,90 Km2, 

ou seja, 250390 ha, distanciando-se de Porto Alegre, 445 Km e de Santa Maria, 151 

km, e de Uruguaiana, 234 km. 

Historicamente, já pertenceu à Microrregião Homogênea Triticultora de Cruz 

Alta que abrangia, além de São Francisco de Assis, os municípios de Cruz Alta, 

Ibirubá, Júlio de Castilhos, Santa Bárbara do Sul, Santiago e Tupanciretã. Essa 

Microrregião integrava diferentes Unidades Geomorfológicas sendo que a maior 

parcela de suas terras inseria-se na Unidade Geomorfológica do Planalto de Santo 

Ângelo (MOTTANA, 1986) 

Atualmente, a Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(FIBGE) classifica os municípios em Microrregiões Geográficas, tendo como critério 

o desenvolvimento econômico dos últimos vinte anos.  

Segundo esta classificação, o município de São Francisco de Assis, pertence 

à Microrregião Geográfica da Campanha Ocidental, que abrange, ainda, os 

seguintes municípios: Alegrete, Barra do Quaraí, Garruchos, Itaqui, Maçambara, 

Manoel Viana, Quaraí, São Borja e Uruguaiana. (Figura 1) 

Outra classificação, realizada pela EMBRAPA, (1994) coloca o município de 

São Francisco de Assis como pertencente à região agroecológica Itaqui-São Borja, 

composta dos seguintes municípios: Garruchos, Itacurubi, Itaqui, Manoel Viana, 

Pirapó, Santo Antonio das Missões, São Borja, São Francisco de Assis e São 

Nicolau. (Figura 2) 
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FIGURA 1 - Posição do Município de São Francisco de Assis na Microrregião 

Geográfica da Campanha Ocidental - Rio Grande do Sul . 
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SÃO FRANCISCO
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FIGURA 2 – Localização do Município de São Francisco de Assis no Estado do Rio 

Grande do Sul e na região agroecológica - 9 

Segundo Maluf; Wesphalen (1994, p. 27), 

 
As regiões agroecológicas foram estabelecidas com a 

finalidade de reunir municípios que apresentam características 
climáticas (especialmente em relação ao regime térmico-
pluviométrico), geomorfológicas, de capacidade de uso dos solos, 
uso atual, ao nível de macroclimas, mais homogêneas possíveis, já 
que foram obedecidos os limites municipais.  

 
Mottana (1986) comenta que os solos de maior expressividade no Município 

são os que estão situados na faixa arenítica. No entanto, esses solos apresentam 

problemas devido ao uso para agricultura com emprego de técnicas inadequadas o 

que acarreta processos erosivos acelerados sob a ação das águas da chuva, 

provocando voçorocas. 
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Quanto ao relevo, o município de São Francisco de Assis pertence à unidade 

geomorfológica denominada depressão central, formada pelos rios Ibicuí e Negro. 

(RADAMBRASIL, 1986). 

De acordo com os dados da Fundação de Economia e Estatística, (FEE, 

1997) as culturas permanentes, no município, correspondem a 91 ha (noventa e um 

hectares), destacando-se o predomínio da cultura da laranja, com 64% da área 

cultivada. As culturas temporárias correspondem a 19317 hectares no município, 

salientando-se as culturas de soja, milho e feijão, respectivamente, pela área 

colhida.  

O desenvolvimento rural apresenta-se heterogêneo no espaço agrícola do 

Estado do Rio Grande do Sul, concentrando-se em poucas regiões. Sabe-se que 

dentro do Estado do Rio Grande do Sul existem regiões concentradoras de 

desenvolvimento com municípios que se destacam. Não é o caso de São Francisco 

de Assis, um município com áreas frágeis, degradadas e que poderia retomar parte 

de seu crescimento econômico com a adoção de uma série de medidas, 

principalmente na área de agricultura familiar. Tal situação justificou a escolha deste 

município para objeto de estudo. 

Dentro do município, procurou-se delimitar uma área que concentrasse tanto 

a agricultura familiar, quanto problemas econômicos e ambientais cujo estudo 

poderia indicar novos direcionamentos em benefício da população local. O 20 

Distrito-Vila Toroquá, mostrou-se o laboratório ideal para esta pesquisa, tendo, por 

isso, escolhido como “locus’’ para o desenvolvimento dela. 

A área de estudo deste trabalho, é composta por várias localidades: Bom 

Retiro, Buricaci, Mocambo, Passo do Banhado, Passo do Leão, Perseverança, 

Pitangueira, Rincão dos Dornelles, Rincão dos Salbegos, São Tomé, e Vila Toroquá. 

A origem predominante da população do 20 Distrito, é a italiana, tal como se 

constadas em redações escritas por filhos de agricultores: 

[...] Meus antepassados moram aqui à (sic) décadas, pois os 
tataravós da minha mãe vieram da Itália junto com os imigrantes para 
trabalhar (colonizar) e morar neste lugar que nem nome tinha. [...]2 

 

 

                                            
2 Denize Contessa. Trabalho de português. São Francisco de Assis, 2000. Aluna da 8a série da 
Escola João Octávio Nogueira Leiria 



 8 

[...] Contam algumas pessoas mais idosas que aqui vivem, 
que o nome “Toroquá” foi dado a esta localidade pelo seguinte fato: 
Dizem que um velho italiano havia perdido um touro neste cerro que 
aqui há, e um dia de tanto procurá-lo, encontrou-o e gritou bem alto 
“Toro Quá”, que queria dizer: “O Touro está aqui” [...]3 

 
Entretanto, se a origem dos habitantes é predominantemente italiana, a do 

nome de da localidade – Toroquá - gera controvérsias: enquanto uns dizem ser de 

origem italiana, outros afirmam ser um vocábulo de origem indígena, no significando 

toca dos tatus. 

Mas, tanto as estruturas das casas, os hábitos alimentares, a educação 

evidenciam, até nos dias atuais, a influência da cultura italiana, no local. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA DO PROBLEMA 

 

Profundas reflexões têm sido elaboradas em torno das alternativas da 

agricultura, tendo como base o desenvolvimento rural, no qual alguns autores 

salientam o “desenvolvimento rural sustentável”. Entretanto, inúmeros 

questionamentos surgem, indagando até que ponto se pode falar em 

sustentabilidade se a renda agrícola é cada vez menos suficiente para manter a 

família rural no campo, além de termos, no cenário rural, disparidades de 

desenvolvimento e crescimento econômico. 

A preocupação com a temática da agricultura sustentável traz à tona o 

processo de produção agrícola. Assim, Brüseke (1996) coloca, como alternativa, 

proposta de substituir as velhas teorias do desenvolvimento social pela teoria e 

prática do desenvolvimento sustentável, com eficiência econômica, prudência 

ecológica e justiça social.  

Guzmán (1997, p. 22) acrescenta que: “[...] o desenvolvimento sustentável 

surge para encarar a crise ecológica tornando compatível níveis de consumo que 

satisfaçam as necessidades de toda a humanidade, dentro dos limites 

ecologicamente possíveis”. Isso demonstra que os limites podem variar dentro de 

um mesmo contexto, onde a reprodução do espaço se dá pela reprodução do 

capital, que dirige as ações, resultando em condições produtivas desiguais, 

determinadas pelo tempo e pelo espaço. 

                                            
3 Marcieli. Redação. São Francisco de Assis, 2001 
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O desenvolvimento sustentável é, portanto, uma noção política e geográfica, 

podendo estar mais intimamente relacionado a interesses centrais da Geografia 

Política. Os principais empecilhos à agricultura são de natureza política social: de um 

lado, se coloca a maioria da população com pouco acesso aos recursos políticos e 

econômicos, (principalmente os agricultores familiares) e do outro, estão os grandes 

proprietários, que determinam as regras do sistema.  

A agricultura brasileira vem, progressivamente, sendo encarada do ponto de 

vista empresarial, o que implica alteração dos processos produtivos que, entretanto, 

não atinge igualmente todos os produtores, produtos ou regiões geográficas, como 

ensina Silva (1982). Por outro lado, esta modernização não deve ser de modo algum 

confundida com o desenvolvimento rural, que teria, como complemento, 

proporcionar melhoria de condição de vida da população rural (GERARDI,1980). 

Este processo desigual acaba por excluir número cada vez mais crescente de 

produtores rurais que não conseguem se manter produtivos e economicamente 

viáveis, principalmente em áreas marginalizadas. 

A principal questão desta pesquisa refere-se à agricultura familiar e como 

ocorrem suas relações de produção no contexto econômico e ambiental.  

Os agricultores familiares demonstram um aspecto de coragem em 

contrapartida a situações políticas e econômicas que geram a reprodução da 

miséria. Percorrendo alguns municípios do sudoeste do Rio Grande do Sul, verifica-

se o nível de decadência em que vivem os agricultores familiares, cujas atividades 

não suprem nem mesmo suas necessidades, permitindo-lhes apenas a subsistência, 

conseqüência e reflexo do modelo agrícola adotado. 

Com condições topográficas e pedológicas desfavoráveis, a concentração de 

unidades de produção familiar de baixa renda coloca a questão da sustentabilidade 

agrícola associada às alternativas de desenvolvimento com preservação do meio em 

que vivem. Nesta região, encontra-se o município de São Francisco de Assis e, 

neste, o 20 Distrito – Vila Toroquá - no qual foi localizada a pesquisa aqui relatada. 

Assim, procurou-se, com base no diagnóstico das condições locais (ambientais e 

socioeconômicas) construir cenários que possam apontar direções à melhoria da 

agricultura. São apresentadas alternativas, práticas de organização do trabalho e da 

produção que extrapolam os limites individuais e familiares, alcançando o nível 

coletivo e comunitário. 
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As idéias que vêm ganhando espaço social, influência e novos adeptos 

parecem caminhar na direção de que é preciso devolver ao mundo rural uma outra 

dimensão, que o caracterizou durante séculos, antes da vigência do capitalismo 

industrial, qual seja, um locus de múltiplas atividades onde, ao lado da convivência 

produtiva com a natureza desenvolvem-se novas atividades não agrícolas 

(SCHNEIDER; NAVARRO, 1999). 

Nessa perspectiva, observa-se um “novo” mundo rural, onde novas 

alternativas vêm sendo valorizadas, tais como: produtos agrícolas diferenciados: 

frutos silvestres, fruticultura de mesa; fabricação para venda direta de produtos da 

unidade produtiva; agroturismo; culturas emergentes como as flores exóticas; 

plantas medicinais; enfim, trabalhos voltados para o melhoramento das propriedades 

familiares.  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a evolução agrícola das 

unidades familiares do 20 Distrito, Vila Toroquá, município de São Francisco de Assis 

- Rio Grande do Sul, e verificar suas perspectivas de desenvolvimento. 

Os objetivos específicos buscaram: (a) Traçar o perfil socioeconômico do 

setor rural do 20 Distrito, Vila Toroquá, município de São Francisco de Assis, tendo 

como base as Unidades de Produção Familiar; (b) Determinar quais as culturas 

predominantes na agricultura familiar e suas perspectivas de mercado; (c) Identificar 

os principais entraves para o desenvolvimento rural dos agricultores familiares do 20 

Distrito, Vila Toroquá, município de São Francisco de Assis; (d) Analisar a 

disponibilidade dos recursos naturais e a forma como vêm sendo utilizados no 

contexto da agricultura familiar; (e) Apontar alternativas agrícolas e não-agrícolas 

para aumento da renda das unidades familiares de produção. 

 

1.4. METODOLOGIA 

 

Para realização desta pesquisa, inicialmente, partiu-se de uma ampla revisão 

bibliográfica sobre a temática em tela, revisitando-se as matrizes teóricas que, 

formam as bases das questões conceituais deste trabalho. 
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No presente estudo, entendemos, portanto, produção familiar em oposição à 

produção patronal, ou seja, aquela que apresenta as seguintes características: a) 

trabalho e gestão intimamente relacionados; (b) direção do processo produtivo 

assegurada diretamente pelos proprietários; (c) ênfase na diversificação; (d) trabalho 

assalariado complementar; (e) decisões imediatas, adequadas ao alto grau de 

imprevisibilidade no processo produtivo; (f) tomada de decisões “in loco”, 

condicionada pelas especificidades do processo produtivo e (g) ênfase no uso de 

insumos internos (FAO\INCRA 1994).4 

Considerando que um levantamento total das unidades de produção familiar 

seria difícil, pela sua complexidade, optou-se por estabelecer um perfil do distrito por 

meio da escolha aleatória dos informantes, ou seja, dos proprietários rurais (51 

agricultores). Como unidade básica de informação, tomou-se a Unidade de 

Produção Familiar, entendendo-a como estabelecimento que apresenta como base 

social o trabalho familiar. A localização das Unidades visitadas encontra-se no mapa 

de Anexo 01. 

Para a conclusão do trabalho de campo foram realizadas sete visitas ao 

Distrito: a primeira delas foi para a realização do pré-teste do instrumento de 

pesquisa feito na sede do Distrito Vila Toroquá, onde foram efetuadas 13 

entrevistas, em três dias do mês de junho de 2000, convivendo com os agricultores.  

O instrumento de pesquisa esteve, satisfatoriamente, de acordo com a 

realidade a ser estudada, havendo necessidade de acrescentar poucas questões. 

Na segunda etapa do trabalho de campo, partiu-se, em plena estação de inverno, 

para a localidade de nome Rincão do Salbegos, onde o frio e as chuvas eram 

intensos, realizando-se quatro entrevistas e, em Rincão dos Dornelles, mais duas. O 

pequeno número de entrevistas realizadas é justificado pela homogeneidade das 

informações, considerando-se desnecessário um número maior para traçar o perfil. 

A terceira visita de campo foi na localidade de Perseverança. Para chegar-se 

até lá foi necessário ir até à Vila Toroquá para depois, com o transporte escolar, 

chegar-se à localidade. Foram entrevistados sete produtores rurais. A quarta saída 

                                            
4 A discussão teórico-semântica sobre produção familiar, campesinato, pequena produção, produção 
de subsistência, sustentada por Abramoway (1992), Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1991), 
Lamarche (1993), Wanderley 1995 e 1999; Blum (1999), Brandenburg (1999), Teixeira; Lages, 
(1997), Ferreira (1995), Chayanov (1981), Neves (1995), Porto; Siqueira (1994), Veiga (1995), 
Brumer; Aristimunho (1995); Ciprandi; Fert Neto (1996), Graziano Neto (1982), Moreira (1999), 
Graziano da Silva (1999), Abramoway et al (1995), entre outros, tem consumido centenas de páginas 
e não será tratada no escopo do presente trabalho. 
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de campo foi para visitar a localidade de Passo do Leão, onde foram realizados sete 

entrevistas. Depois, seguiu-se para Fátima do Inhandiju, realizando-se mais seis 

entrevistas. E, por último, visitou-se Piquiri, onde foram realizadas mais três 

entrevistas.  

Em todas as localidades, com exceção de Piquiri, e Passo do Banhado, foi 

necessário dormir, no mínimo, uma noite na casa de algum proprietário. Também foi 

utilizado o transporte escolar, sendo necessário adequar-se à sua rota, bem como 

aos seus horários. Na localidade de Mocambo, além de uma entrevista a produtor 

rural, foi entrevistada, também, uma agricultora, sócia da agroindústria.  

Outro fato interessante foi constatar que, em partes do distrito, predominam 

as unidades de produção patronal, mas na localidade de Passo do Banhado, 

encontraram-se duas Unidades de Produção Familiar “perdidas” no meio dos 

estancieiros. A ida até Buricaci foi feita utilizando o transporte escolar, num 

deslocamento de 70Km entre uma localidade e outra, pois o transporte escolar 

passa por diversas localidades, até chegar até à localidade de Buricaci. Foram 

realizadas, lá cinco entrevistas e também teve-se que dormir no local.  

Na quinta saída de campo foram tomadas as coordenadas geográficas da 

localidade da Vila Toroquá, com um aparelho de GPS. Nessa visita também se 

aproveitou para, novamente, visitar a agroindústria familiar de Mocambo e também 

para conhecimentos gerais, já que se estava em companhia de técnicos da 

Secretaria de Agricultura. A sexta saída ao campo foi em companhia de dois 

geólogos: um, do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa 

Maria e outro, do Município de São Francisco de Assis com a finalidade de analisar-

se a formação geológica e geomorfológica do Distrito. Paralelamente, realizou-se a 

complementação de dados na sede do município para uma melhor compreensão da 

realidade em estudo. A sétima saída de campo teve como objetivo resgatar algumas 

informações na EMATER, na Secretaria de Agricultura e Secretaria do Turismo do 

Município. 

Além das visitas para realização das entrevistas, foram feitas três visitas de 

retorno para coleta de dados na sede do município ou em alguma propriedade cuja 

entrevista tivesse deixado alguma dúvida. 

A agricultura familiar do município foi caracterizada, com informações 

socioeconômicas da área, obtidas do Censo Distrital do IBGE, do relatório anual da 

EMATER e da Secretaria Municipal da Agricultura. 
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A inexistência de dados censitários detalhados e regularmente atualizados, 

particularmente no caso da agricultura familiar, levou a limitações, daí a necessidade 

das entrevistas. 

Consolidadas essas informações, analisaram-se os dados, representando-os 

por meio de gráficos, quadros e tabelas. Essas informações, produzidas nas 

diversas fases do trabalho e nas análises dos dados, permitiram atingir os objetivos 

propostos. 
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Talvez um dia, não mais existam aramados 

E nem cancelas, nos limites da fronteira 

Talvez um dia milhões de vozes se erguerão 

Numa só voz, desde o mar às cordilheiras 

A mão do índio, explorado, aniquilado 

Do Camponês, mãos calejadas, e sem terra 

Do peão rude que humilde anda changueando 

E dos jovens, que sem saber morrem nas guerras  

 

América Latina, Latina América 

Amada América, de sangue e [...] 

 

E as sesmarias, de campos e riquezas 

Que se concentram nas mãos de pouca gente 

Serão lavradas pelo arado da justiça 

De norte a sul, no Latino Continente 

(América Latina - Francisco Alves e Humberto Zanatta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

CAPÍTULO II 

 

2. A IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR E AS POLÍTICAS DE APOIO 

AO SEU DESENVOLVIMENTO 

 

Atualmente diversos estudos sobre a importância socioeconômica da 

agricultura familiar vêm sendo efetivados, apontando como vetor estratégico o 

investimento na expansão e fortalecimento da agricultura familiar, como forma de 

minimizar as carências e com efeitos nas áreas urbanas. 

As transformações na agricultura brasileira têm colocado novos desafios para 

os estudiosos dessa temática, fazendo com que vários autores criem novos termos, 

conceitos e noções na tentativa de explicar a realidade do setor agrícola, 

especialmente, da agricultura familiar. Um exemplo disso é o pensamento de BLUM 

(1999) sobre a pobreza, representada por um ciclo vicioso que deve ser quebrado e 

no qual devem ser inseridas as soluções para os problemas das propriedades 

familiares. (Figura 3).  

Ainda Blum (1999, p. 76) refere-se à Figura 3, destacando: 

 
[...] o grave problema da carência de terra, capital e de 

conhecimento, fazendo com que os produtores apliquem baixa 
tecnologia. Com isso, não conseguem baixar custos, aumentar a 
produção, a produtividade e melhorar o aproveitamento dos recursos 
escassos da propriedade; portanto, diminui a renda, que fica limitada 
a capacidade de promoção do seu desenvolvimento e da sua 
melhoria do nível de vida. Dessa forma a condição obtida é a de 
desinformação, baixa escolaridade, baixas produções e 
produtividade, cada vez mais aumentando a pobreza. 

 

FIGURA 3 - Ciclo de pobreza 

Carência de
Terra, Capital e Conhecimento

Baixa Renda e
Pouca Participação

Baixa 
Tecnologia

Investimentos 
e Subsídios
Educação 

Formal e Informal

Baixa Produção, Produtividade
e Aproveitamento dos Recursos

 
Fonte: BLUM, R. 1999 
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Nesse contexto, Rosa (1995, p. 186), destaca que:  

 
[...] por praticar sistemas de produção mais intensivos, a 

agricultura familiar consegue manter quase sete vezes mais postos 
de trabalho por unidade de área, necessitando de apenas 9 ha para 
gerar um emprego. 

 
Deste modo, dentre outros elementos, a mão-de-obra representa a força da 

agricultura familiar. Entretanto, não se pode deixar de lado a fragilidade econômica 

que enfrenta essa classe.  

O trabalho familiar reflete a realidade da agricultura brasileira, demonstrando 

que a mesma predomina na maior parte do campo brasileiro. A combinação desigual 

do capitalismo reproduz, no grande estabelecimento, o trabalho assalariado e, 

simultaneamente, cria e recria o trabalho familiar nos pequenos estabelecimentos. 

Veiga (2000, p. 21) cita o predomínio da agricultura familiar brasileira, 

argumentando: ”[...] apesar dos quase dois séculos de favorecimento da agricultura 

patronal, esta só vem se mostrando mais competitiva que a familiar em alguns 

poucos produtos, como carne bovina, cana-de-açúcar, arroz e soja”. 

Feita em pequenas unidades, a agricultura familiar abrange um grande 

número de estabelecimentos, ou 85,2% do total, enquanto ocupa apenas 30.5% da 

área dos estabelecimentos a agricultura patronal representa 11,4% dos 

estabelecimentos e detém 67,9 % da área total. (Tabela 1) 

TABELA 1 - Total de estabelecimentos, área total (ha) e percentuais no Brasil 

CATEGORIAS Estab. Total % Estab. s/ total Área total % Área s/ total 
FAMILIAR 4.139.369 85,2 107.768.450 30,5 
PATRONAL 554.501 11,4 240.042.122 67,9 
Instit. Pia/Relig. 7.143 0,1 262.817 0,1 
Entidade Pública 158.719 3,3 5.529.574 1,6 
Total 4.859.864 100,0 353.611.242 100,0 
Fonte: INCRA/FAO. Agricultura familiar: Uma análise a partir do censo agropecuário 1995/1996. 
 

Considerando a media de quatro trabalhadores por estabelecimento familiar, 

tem-se que mais de 16 milhões de pessoas dependem desta atividade para sua 

sobrevivência, números que por si só indicam a importância da agricultura familiar e 

a necessidade de políticas públicas que a protejam e permitam desenvolver-se. 

 

 

 



 17 

2.1. POLÍTICAS AGRÍCOLAS PÚBLICAS NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS 

 

Ao tratar do assunto políticas agrícolas públicas não se pode deixar de 

abordar o termo “capital social”. De acordo com Garrison (2000), esse termo vem 

sendo usado por cientistas sociais para valorizar a problemática ligada à 

organização comunitária e à mobilização social. Salienta-se que o capital social 

poderia ser usado para a promoção das pessoas com baixa renda. Assim, as 

políticas públicas devem fortalecer o capital social, como elemento fundamental ao 

desenvolvimento da democracia.  

 

A acumulação de capital social é um processo de aquisição 
de poder (de empodeiramento) e até mesmo de mudança na 
correlação de forças no plano local, correspondendo a recursos cujo 
uso abre caminho para o estabelecimento de novas relações entre os 
habitantes de uma determinada região. (MATTEI; REEBESCHIN 
2000b, p. 15)  

 

Neste contexto, há, hoje em dia, uma crescente preocupação entre os 

formuladores de políticas, bem como uma ampla discussão nos meios acadêmicos, 

em relação à conservação do meio ambiente e à redução da pobreza mundial. 

Sabe-se que eliminar estes problemas é quase impossível, entretanto, 

minimizá-los é desafio necessário em estratégias de desenvolvimento que atenuem 

o processo de exclusão social e econômica, como é o caso de muitos agricultores 

familiares. 

A partir da década de 1990, a agricultura familiar apresenta-se como o centro 

do debate sobre a agricultura brasileira, ocupando espaços tanto da mídia como das 

metas políticas nacionais. Diferentes entidades de representação procuram mostrar 

as experiências de organização e mobilização desta classe. A busca constante de 

“novas” formas de relacionamento social, lideranças políticas, soluções para seus 

problemas, marcam as reivindicações dos agricultores familiares.  

Até 1994 não existia programa que visasse, especialmente, à agricultura 

familiar. Então, nesse ano, foi criado, para atender as necessidades dos agricultores 

familiares, o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAPE), 

com recursos do BNDES. Em 1996, pelo Decreto Federal no 1946 (de 28 de junho 

de 1996), foi criado o PRONAF-Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar. 
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O Programa foi estruturado em três níveis gerenciais: nível municipal, 

estadual e federal. No entanto, constata-se que o governo brasileiro, por meio do 

Conselho Nacional do PRONAF, é quem realmente tem o controle administrativo, 

econômico e político (HESPANHOL, 2000). 

O PRONAF é dividido em três modalidades: PRONAF Crédito Rural de 

Custeio e Investimento; PRONAF Infra-estrutura e Serviços Municipais e PRONAF 

Profissionalização. Este programa apresenta diferentes linhas de crédito entre elas: 

PRONAF-Tradicional, PRONAF-Especial, PRONAF-BB Rural Rápido, PRONAF-

Reforma Agrária, entre outras modalidades. Dentre eles, o PRONAF-especial, se 

destina ao financiamento do custeio das atividades agropecuárias e não-

agropecuárias, desenvolvidas pelos produtores familiares. São beneficiários do 

PRONAF os produtores rurais que se enquadram nos grupos a seguir especificados.  

QUADRO 1 – Beneficiários do Pronaf 

 
 
Grupo 
 A 

I- Agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária que não contratam 
operação de investimento no limite individual permitido no Programa de Credito Especial para a Reforma 
Agrária/PROCERA. 
II- amparados pelo Fundo de Terras e Banco da Terra. 

 
 
Grupo 
B 

I - explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário 
do Programa Nacional de Reforma Agrária; 
Residem na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo, 
II- não dispõem, a qualquer título, de área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a 
legislação em vigor; 
III- Têm o trabalho familiar com base na exploração agropecuária ou não-agropecuária do estabelecimento; 
IV- Têm o trabalho familiar com base na exploração do estabelecimento; 
V- Obtêm renda bruta anual familiar de até R$ 1.500,00/mil e quinhentos reais/, excluídos os proventos de 
aposentadoria rural.+ 

 
 
Grupo 
C 

I- explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário 
do Programa Nacional de Reforma Agraria: 
II- residem na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo; 
III- não dispõem, a qualquer título, de área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a 
legislação em vigor; 
IV- obtém, no mínimo, 80/oitenta por cento/da renda familiar oriunda da exploração agropecuária ou não-
agropecuária do estabelecimento; 
V- têm o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, utilizando apenas 
eventualmente o trabalho assalariado, de acordo com as exigências sazonais da atividade agropecuária; 
VI- obtém renda bruta anual familiar acima de R$ 1.500,00/mil e quinhentos reais/ e até R$ 8.000,00/oito 
mil reais/. 

 
 
Grupo 
D 

I- explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário 
do Programa Nacional de Reforma Agrária: 
II- residem na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo; 
III- não dispõem, a qualquer título, de área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a 
legislação em vigor; 
IV- obtém, no mínimo, 80/oitenta por cento/da renda familiar oriunda da exploração agropecuária ou não 
agropecuária do estabelecimento; 
V- têm o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, podendo manter até dois 
empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual da ajuda de terceiros, quando a 
natureza sazonal da atividade o exigir; 
VI- obtém renda bruta anual familiar acima de R$ 8.000,00 /oito mil/ e até R$ 27.500,00/vinte e sete mil e 
quinhentos reais/. 

Fonte: SISBB-Sistema de Informações Banco do Brasil - Agência São Francisco de Assis-RS, 
13/06/2000 - CONTAG: 07/00-Resolução nº 2.729, de 14 de junho de 2000 
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Como podem ser observados no quadro 1, os beneficiários do programa 

PRONAF são classificados de acordo com a renda e a caracterização da mão-de-

obra utilizada na propriedade. Entretanto, alguns autores, como Corbucci (1995, p. 

179), argumentam sobre as diretrizes do respectivo programa dizendo: “Contudo 

essas diretrizes e programas, de caráter geral estão sujeitos ao espontaneísmo e/ou 

clientelismo, visto não estarem inseridos e articulados em diretrizes e programas 

setoriais mesmo que fruto de determinações presidenciais”. 

Em geral, um dos problemas enfrentados nos programas de desenvolvimento 

da agricultura familiar é a centralização dos recursos financeiros. Exemplifica-se, 

pelos dados referentes ao município de São Francisco de Assis, no quadro dois, 

como uma parcela mínima é atingida por esses programas. 

 
QUADRO 2-Crédito rural e comercial – PRONAF Rural Rápido – Resumo dos itens 

financiados em São Francisco de Assis-RS 

 
Item financiado (* Adesão Zoneamento Agrícola) Área/ Qte. Valor Item 
Lavoura de arroz irrigada naturalmente (indeterminado) 0,50 ha 215,32 
(*) Lavoura de arroz irrigada naturalmente (indeterminado) 0,17 ha 80,41 
Lavoura de arroz irrigado mec. Sistema diesel 0,31 ha 178,18 
Lavoura de arroz irrigado mec. Sist. elétrico  0,04 ha 19,28 
Lavoura de batata-doce (indeterminado) 0,00 ha 0,46 
Lavoura de feijão (safra das águas) 0,08 ha 18,56 
(*) Lavoura de feijão (safra das águas) 0,02 ha 5,03 
Lavoura de mandioca (safra de um ciclo) 0,00 ha 1,37 
Lavoura de melancia (indeterminado) 0,02 ha 12,54 
Lavoura de milho (safra de verão) 0,52 ha 73,89 
(*) Lavoura de milho (safra de verão) 0,57 ha 85,52 
Lavoura de soja 0,54 ha 107,99 
(*) Lavoura de soja (primeira safra) 1,26 ha 234,79 
Fonte: SISBB-Sistema de Informações Banco do Brasil - Agência São Francisco de Assis-RS, 
13/06/2000. 

 

Em 1999, o Pronaf foi transferido para o Ministério da Política Fundiária e da 

Agricultura Familiar, onde o novo nome do Programa é Pronaf Planta Brasil. 

(BRASIL, 1999). 

Observando-se a evolução do Programa em cada linha, verifica-se, na linha 

de infra-estrutura e serviços de apoio aos municípios, o crescimento dos municípios 

selecionados. (Quadro 3). 
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QUADRO 3 – PRONAF- infra-estrutura e serviços: evolução dos municípios 

selecionados e do total em recursos  

Ano Municípios selecionados R$ 
1997 385 36.628.500,00 
1998 915 136.645.000,00 
1999 1.018 151.419.856,00 
Fonte: BRASIL. Ministério de Política Fundiária e da Agricultura Familiar – 1999 

 

A linha de financiamento da produção (crédito rural) é a mais demandada: seu 

financiamento advém do FAT, de fundos constitucionais e da exigibilidade bancária. 

Veja-se a evolução das modalidades e recursos no quadro 4. 

 
QUADRO 4 – PRONAF - Financiamento da Produção (Crédito Rural) e Evolução das 

Modalidades e Recursos 

 
 1995 1996 1997 1998 1999/2000 
Modalidade 
de crédito 

Custeio Investimento Especial Custeio Agroindústria Novo Agricultor 
Familiar 

  Custeio Investimento Agregar Integrado Coletivo 
   Custeio Especial 

investimento 
Microcrédito\NE 

    Especial Custeio Agroindústria 
    Investimento Agregar 
    Custeio Especial 

investimento 
     Especial Custeio 
     Investimento 
     Custeio 
Número de 
contratos 

32.000 332.828 496.550 709.906 198.906 (posição 
em 31899) 

Valor $ 93.000.000,00 1.637.440.000,00 1.637.440.000,00 1.814.922.000,00 516.556.912,00 
Fonte: BRASIL. Ministério de Política Fundiária e da Agricultura Familiar – 1999 

 

Na linha da capacitação e profissionalização, a empresa pública de extensão 

rural e assistência técnica tem recebido recurso que não só visa a apoiar e a 

profissionalizar agricultores familiares, bem como reaparelhar e informatizar as 

unidades municipais. Também recebem recursos para capacitação do corpo técnico, 

com o objetivo de melhoria do atendimento prestado aos agricultores familiares. 

(Quadro 05). 
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QUADRO 5 – PRONAF - Recursos na linha de Capacitação e Profissionalização 

 
Ano R$ 
1996 3.000.000,00 
1997 4.539.192,00 
1998 41.579.228,00 
1999 (Previsão) 31.728.698,00 

Fonte: BRASIL. Ministério de Política Fundiária e da Agricultura Familiar – 1999 
 

Uma crítica pode ser feita às mudanças ocorridas na definição do público 

alvo, em virtude do fato da ampliação do grupo de potenciais beneficiários, abrindo 

espaço para a participação de agricultores capitalizados que, oferecendo maiores 

garantias e contrapartidas ao sistema financeiro, possuem maior capacidade de 

endividamento junto aos bancos. (HESPANHOL, 2000) 

Na linha política da reforma agrária que, devido aos fatores históricos e 

econômicos, é considerada mais como uma política de assentamentos, a Lei 

Complementar 93, de 4 de fevereiro de 1998, institui o “Fundo de Terras e da 

Reforma Agrária: Banco da Terra”. Essa lei prevê, em seu artigo 4º, que o banco da 

Terra será administrado de forma a permitir participação descentralizada de Estados 

e Municípios na elaboração e execução de projetos, garantida a participação da 

comunidade no processo de distribuição da terra e implantação de projetos. (VEIGA, 

2000a).  

A finalidade do Programa Banco da Terra é financiar, diretamente, a quem 

precisa, a compra do imóvel rural escolhido e sua infra-estrutura básica comunitária. 

Também é visto como um novo e poderoso instrumento de distribuição fundiária e de 

fortalecimento de agricultura familiar e desenvolvimento econômico sustentável do 

campo (BRASIL, 1999). 

Nessa linha política destaca-se o papel importante o MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra) e do MSTR (Movimento Sindical dos 

Trabalhadores Rurais) 

Outro programa de apoio a agricultura á o Proger Rural – Programa de 

geração de emprego e renda para a área rural, criado em 03 de maio de 1995, 

números 82 89 do Codefat. 

O Proger tem como objetivos financiamentos produtivos para investimento e 

custeio agrícola e pecuário a pequenos e microprodutores rurais de forma individual 
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ou coletiva, associados a programas de qualificação, assistência técnica e extensão 

rural (IBASE, 1999). 

Atualmente, uma das propostas que vem sendo discutida é a do  programa de 

desenvolvimento rural sustentável, que tem por objetivo proporcionar um processo 

de elevação do nível geral de riqueza e da qualidade de vida da população rural que 

compatibiliza a eficiência econômica, a eqüidade social e a manutenção dos 

estoques de capital mundial (INCRA, 2001). 

Outras linhas de ação são: a) projeto de Crédito Fundiário e de Combate à 

Pobreza Rural, cuja administração se dá em nível nacional e estadual (NEAD, 2000); 

b) Projetos Alternativos de Desenvolvimento Rural Sustentável, como é o caso das 

relações formais entre o MSTR e o Cooperativismo; c) Programa de Capacitação 

dos Conselheiros e Agentes locais de desenvolvimento, ou seja, o chamado Projeto 

BRA/98/012, que visa a dar apoio às ações do PRONAF e tem como objetivo geral a 

promoção do desenvolvimento local sustentável, com base na agricultura familiar; d) 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDRs) que apresentam, como 

meta, a elaboração dos Planos Municipais de Desenvolvimento Rural (PMDRs) 

(MATTEI; REBESCHINI, 2000a). 

Políticas de conservação dos recursos naturais têm-se desenvolvido a partir 

da década de 1980, em bacias hidrográficas, deixando-se de considerar a 

propriedade rural como uma unidade isolada, tendo como principais atividades a 

conservação do solo e da água. 

O fortalecimento do critério de gestão para as bacias hidrográficas brasileiras 

teve início com a criação do Comitê de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas 

(1978). A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) integra as Políticas 

estaduais e deve assegurar a disponibilidade de recursos hídricos para gerações 

presentes e futuras, com padrões de qualidade adequadas ao uso (CUNHA; 

GUERRA, 1996). 

Assim, a bacia hidrográfica é vista como uma unidade integradora das formas 

de relevo, impactos e gestão. O manejo adequado dessas bacias hidrográficas 

apresenta interesses políticos e econômicos, contribuindo para solução de 

problemas como a degradação ambiental. 

Ainda, Cunha; Guerra (1996, p. 376) concluem: 

 
Pelo caráter integrador, a bacia hidrográfica pode ser 

considerada excelente unidade de gestão de elementos naturais e 
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sociais. Nesta ótica, é possível acompanhar as mudanças 
introduzidas pelo homem e as respostas da natureza como erosão 
dos solos, movimentos de massa e enchentes, cujos processos 
devem ser acompanhados por monitoramentos que levem à 
compreensão de uma natureza integradora. 

 
As políticas de bacias hidrográficas pretendem integrar os interesses de todos 

os segmentos da sociedade, incluindo a preservação do meio ambiente, 

produtividade, elevação da renda e bem-estar de toda a comunidade, entre outros 

objetivos. As bacias de drenagem revelam-se excelentes áreas de estudos para o 

planejamento. Nos últimos anos, acompanham-se profundas mudanças no interior 

das bacias hidrográficas, onde o homem tem participado como um agente 

acelerador dos processos modificadores e de desequilíbrios da paisagem. 

Entretanto, a ocupação desordenada do solo em bacias hidrográficas, com rápidas 

mudanças decorrentes das políticas e dos incentivos governamentais, agrava seus 

desequilíbrios (CUNHA; GUERRA, 1996). 

Além das políticas públicas nacionais, existem as de nível estadual. Nesse 

caso, por exemplo, tem-se, no Rio Grande do Sul, vários programas como é o caso 

recente do RS-Rural (especial) que tem como objetivo dar apoio aos atingidos pela 

seca. Este Programa Especial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul vai 

beneficiar 23.000 pequenos agricultores com investimentos diretos de R$ 

50.800.000,00.  

O Estado Gaúcho definiu suas prioridades para o ano de 2000 e os 

programas e projetos de desenvolvimento se concentram, respectivamente, nos 

temas: agricultura, geração de trabalho e renda, programas de organização gestão e 

fiscalização de transporte e sistema rodoviário, hidroviário, aeroviário e ferroviário.  

A seguir apresentamos no quadro seis, os principais investimentos serviços e 

programas que compõem o orçamento do Estado 2000. 
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QUADRO 6 – Programas para o desenvolvimento do RS – 2000 

Descrição da Demanda Orçamentário 
AGRICULTURA 
Crédito Rural 37.574.306,00 
Apoio à Pesca Artesanal 1.600.000,00 
Reforma Agrária 44.576.074,00 
Apoio tecnológico, assistência técnica e extensão rural 58.680.940,00 
Ações de produção, agroindustrialização e comercialização em agroecologia 3.682.400,00 
Apoio às agroindústrias 10.825.685,00 
Seguro agrícola 3.962.630,00 
Apoio às cadeias produtivas 9.560.005,00 
Apoio à comercialização 5.198.288,00 
CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 
Apoio aos Pólos de Modernização Tecnológica 400.000,00 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 
Preservação, conservação e formação do produto turístico 100.000,00 
Treinamento e formação de mão de obra no turismo 150.000,00 
Divulgação dos produtos turísticos da região 2.427.000,00 
GERAÇÃO DO TRABALHO E RENDA 
Programa primeiro emprego 14.200.000,00 
Apoio á Incubadoras Empresariais 3.695.840,00 
Extensão Empresarial 4.788.063,00 
Política de Desenvolvimento da Informática Gaúcha 202.500,00 
Desenvolvimento de Redes de Cooperação Inter-Empresarial 1.404.880,00 
Projeto de Capacitação Empresarial 1.196.780,00 
Projeto de Economia Popular Solidária 3.030.500,00 
Projeto de Desenvolvimento de Perfis de Oportunidade de Investimentos 604.880,00 
Ação, Implantação e Desenvolvimento de Distritos Industriais 3.435.000,00 
Apoio às Áreas Municipais Industriais 1.111.000,00 
Implantação e Inserção de Setores Estratégicos 4.100.000,00 
Atividade de Gerenciamento dos Convênios de Fraternidade 97.135,00 
Interiorização da Rede Traide Point 74.172,00 
Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul – Plano de Investimentos e Serviços – 2000. 

 

Apesar da criação de “novas fontes” de recursos para o financiamento da 

agricultura, a exigibilidade das instituições financeiras oficiais permanece. O que se 

pode depreender é que nesses últimos dez anos o padrão de financiamento evoluiu 

e se adaptou às “novas fontes”, oriundas do setor privado e de iniciativas dos 

governos estaduais e municipais, tais como: Poupança Rural, Fundos 

Constitucionais, Recursos dos Governos Estaduais, FAT- Fundo Amparo 

Trabalhador, FAE-Fundo Extra-Mercado, Recursos do FUNCAFÉ, Fundo de 

Commoditiess, Recursos de BNDES/FINAME, Recursos do Incra/PROCERA, entre 

outros (MASSUQUETTI, 1999). A seguir, no quadro sete, são identificadas as novas 

fontes de recursos para o financiamento do setor rural criadas a partir de meados de 

1980 até meados de 1995. 
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QUADRO 7 - Fontes de recursos para o financiamento do setor rural no período de 

meados de 1980 até meados de 1995 

Fontes de Recursos Instituída Data Finalidade 
Caderneta de Poupança 
Rural 

Resolução 1.188 05.09.86 Fonte de recursos destinada ao 
financiamento do setor agrícola, por 
meio do crédito de investimento, custeio 
e comercialização 

Fundos Constitucionais Constituição de 1988-
Regulamentada pela Lei 
7.827 em 27.09.89 

 Parte dos recursos destinavam-se  
especialmente às regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. 

Depósitos Interfinanceiros 
Rurais (DIR) 

Resolução 1.702, 
complementada com a 
Resolução BACEN 2.164 
em 19.06.95 

25.04.90 Instrumento complementar de aplicações 
no setor rural. Esse recurso é formado 
por meio das exigibilidades dos 
depósitos dos bancos particulares que 
não desejam aplicar esses recursos na 
agricultura.. 

Sistema de Equivalência-
Produto 

Criado pela Lei 8.174, 
regulamentada pelo 
Decreto 235 de 23.10.91 
e pela Resolução 20009 
de 28.07.93 

30.01.91 Opção de pagamentos dos 
financiamentos agrícolas por intermédio 
dos próprios produtos. 

Depósitos Especiais 
Remunerados (DER) 

Circular BACEN 2001 06.08.91 Aplicação financeira com destino  
a em custeio agrícola e em outras 
finalidades da atividade agrícola. 

Recursos Externos Resolução BACEN 1.872 25.09.91 Financiar os exportadores no custeio e 
na comercialização destinados à 
exportação. 

Fundos de Commodities Resolução 1912 13.03.92 Aplicações vinculadas a produtos 
agropecuários e agroindustriais 

Fundos de Investimentos 
Financeiros 

Circular 2.616 18.09.95 Substituição dos fundos de 
Commodities. 

Fonte: MASSUQUETI, A. O novo padrão de financiamento da Agricultura Brasileira. Disponível 
em: <http:///www.agrobrasil.com.br> Acesso em 21/09/1999. 

 

Cabe destacar que os recursos destinados à agricultura e, especificamente à 

agricultura familiar crescem. No entanto, muitos não alcançam com êxito os objetivos 

propostos. Assim, MASSUQUETI (1999), afirma que os recursos captados no 

mercado estão sendo utilizados, principalmente, pelos agricultores envolvidos com a 

agricultura comercial, visto que os encargos financeiros exigem a produção de um 

grande volume de produto, o que torna este tipo de instrumento incompatível com os 

pequenos produtores rurais. 

Chama-se à atenção para o PRONAF, na Região Sul do país, onde se verifica 

o predomínio da agricultura familiar mais capitalizada e/ou articulada às cadeias 

agroindustriais. 

Entretanto, mesmo havendo um avanço nas políticas agrícolas, por meio das 

alternativas do padrão de desenvolvimento agrícola para o Brasil, nota-se a 

presença de conotações ideológicas e partidárias (ALMEIDA, 1998). 
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Aqui cabe retornar ao ponto que parece central nesta avaliação das políticas 

agrícolas públicas: seu público e sua inserção nos processos econômicos, sobretudo 

na agricultura familiar. As políticas agrícolas, como foi visto pelo PRONAF, atingem 

um grupo majoritário que apresenta certa estabilidade, apesar de depender de 

crédito em condições adaptadas, ao mesmo tempo que um significativo grupo, mais 

fragilizado que aquele, que melhora a sua inclusão econômica por existência do 

Programa. 

Nesse sentido, as políticas agrícolas públicas devem ser repensadas no 

sentido de seus aprofundamentos e de sua ampliação, podendo gerar muitos 

benefícios aos agricultores familiares. A principal diretriz de uma nova política 

agrária só pode ser a liberação do potencial econômico dos agricultores familiares 

que conseguiram escapar do empobrecimento (VEIGA, 2000a). Ainda, o autor afirma 

que qualquer anseio de desenvolvimento será mero sonho se não puder ampliar as 

oportunidades de geração de renda no meio rural. 

Após essa breve revisão das políticas públicas, percebe-se que existem 

pontos positivos, pelo fato de incluir a agricultura familiar e pelo seu desenvolvimento 

e, pontos negativos, que culminam nas ações políticas isoladas e abrangentes. 

E, para finalizar, devemos ter em mente que, para a construção de uma 

sociedade sustentável, é essencial uma decisão política, com percepções, 

comunicação e flexíbilidade, que permitam processar os conflitos entre atores 

sociais, ou seja, governar com justiça, eqüidade e eficiência (JARA, 2001). 
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“Com a tal modernização, com a tal integração com as indústrias que estão 

empurrando para nós, estão nos forçando a dedicar à monocultura. 

Dizem que é pra aumentar a produtividade 

Nós não somos contra a técnica que os agrônomos vêm empurrar para cima 

de nós. 

Aliás, nós até temos muitas técnicas boas pra ensinar pra eles. 

Junto com essa monocultura, estão vindo também técnicas boas pra ensinar 

pra eles. 

Junto com essa monocultura, estão vindo também técnicas agrícolas que não 

se casam com a Natureza. 

As nossas terras estão cada vez mais pobres. Os nossos rios não têm mais 

peixes. O nosso ar está cada vez mais poluído. As chuvas não são mais regulares 

como antigamente. 

E estão aparecendo pragas e pragas, que nossos pais e os mais antigos 

nunca conheceram. 

Nós perguntamos, de onde estão vindo estas pragas? 

Não é justo que continuemos com uma agricultura desse jeito 

Nós precisamos ter responsabilidade sobre o futuro e sobre os bens naturais 

que teremos que deixar pra nossos filhos”. 

 

(Inês Ickert, trabalhadora rural de Ronda Alta, em discurso na Comissão de 

Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do RS. 1980 In: GRAZIANO NETO, 

Francisco. 1982). 
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CAPÍTULO III 

 

3. IMPACTOS DECORRENTES DA MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

BRASILEIRA 

 

A modernização da agricultura brasileira trouxe diferentes impactos que a 

literatura sobre o assunto registra. Desses nos referiremos aos impactos 

socioeconômicos e ambientais. 

Não se pretende aqui, trazer uma revisão histórica da modernização da 

agricultura brasileira e sim enfocar impactos que marcaram a transformação 

capitalista da agricultura.  

Somente a partir de meados da década de 1960, a agricultura brasileira inicia 

o processo de modernização5, com a chamada Revolução Verde.6 

Emergem, nessa década, com o processo de modernização da agricultura, 

novos objetivos e formas de exploração agrícola originando transformações tanto na 

pecuária, quanto na agricultura. Como conseqüências do processo são apontados, 

além da acirrada concorrência no que diz respeito à produção, os efeitos sociais e 

econômicos sofridos pela população envolvida com atividades rurais. 

O conteúdo ideológico da modernização da agricultura, segundo Almeida 

(1997b, p. 39), incorpora quatro elementos ou noções: 

 
[...] (a) a noção de crescimento (ou de fim da estagnação e do 

atraso), ou seja, a idéia de desenvolvimento econômico e político; (b) 
a noção de abertura (ou do fim da autonomia) técnica, econômica e 
cultural, com o conseqüente aumento da heteronomia; (c) a noção de 
especialização (ou do fim da polivalência), associada ao triplo 

                                            
5 Insere-se, nessa discussão, a observação dos reflexos sobre a modernização da agricultura 
realizada por Gerardi (1980, p.26): “[...] a modernização é freqüentemente confundida com a 
mecanização dos serviços agrários, que embora esteja embutida no conceito da modernização, não 
é o seu todo [...] não só as tecnologias que envolvem dispêndio de capital seriam consideradas 
modernas”. 
Nesse contexto, Graziano Neto (1982, p.26) complementa: “Normalmente quando se fala em 
modernização da agricultura pensa-se apenas nas modificações ocorridas na base técnica de 
produção, na substituição das técnicas agrícolas substituídas por técnicas ‘modernas’ [...] 
Modernização, porém, significa mais que isso. Ao mesmo tempo que vai ocorrendo aquele processo 
técnico da agricultura, vai-se modificando também a organização da produção, que diz respeito às 
relações sociais (e não técnicas) de produção”. 
6 “A partir de meados da década de 1960, vários países latino-americanos engajaram-se na chamada 
“Revolução Verde”, fundada basicamente em princípios de aumento da produtividade através do uso 
intensivo de insumos químicos, de variedades de alto rendimento melhoradas geneticamente, da 
irrigação e da mecanização, criando a idéia que passou a ser conhecida com freqüência como 
aquela do “pacote tecnológico”. (Almeida, 1997b, p. 44)  
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movimento de especialização da produção, da dependência à 
montante e à jusante da produção agrícola e a inter-relação com a 
sociedade global; e (d) o aparecimento de um tipo de agricultor, 
individualista, competitivo e questionando a concepção orgânica de 
vida social da mentalidade tradicional. 

 
A expansão da agricultura “moderna” ocorre desde a constituição do 

complexo agroindustrial, modernizando a base técnica dos meios de produção, 

alterando as formas de produção agrícola e gerando efeitos sobre o meio ambiente. 

As transformações no campo ocorrem, porém, heterogeneamente, pois as políticas 

de desenvolvimento rural, inspiradas na “modernização da agricultura”, são eivadas 

de desigualdades e privilégios. 

Neste capítulo, abordam-se também, as reações ocorridas no meioambiente, 

uma vez que o uso inadequado do solo para cultivos, sem respeito à sua aptidão 

agrícola e limitações, tem acelerado os processos de degradação da capacidade 

produtiva do solo, alterando, conseqüentemente, o meio ambiente. O manejo, a 

conservação e a recuperação dos recursos naturais são uma preocupação que 

atualmente mobiliza o mundo inteiro. Os danos causados à natureza e a crescente 

destruição do meio ambiente colocam a necessidade da sua preservação e 

recuperação, buscando formas racionais de produção. 

A exploração ambiental está diretamente ligada ao avanço do complexo 

desenvolvimento tecnológico, científico e econômico que, muitas vezes, tem alterado 

de modo irreversível o cenário do planeta e levado a processos degenerativos 

profundos da natureza (RAMPASSO, 1997). Dentre os processos degenerativos 

profundos da natureza Ehlers (1999) destaca a erosão e a perda da fertilidade dos 

solos; a destruição florestal; a dilapidação do patrimônio genético e da 

biodiversidade; a contaminação dos solos, da água, dos animais silvestres, do 

homem do campo e dos alimentos. 

Pensar sobre as tendências do “novo mundo rural” requer que se volte o olhar 

para esta realidade que, ao mesmo tempo em que tem colocado uma classe da 

sociedade com o que há de mais moderno na agricultura e pecuária, 

contraditoriamente, deixa outra, como os agricultores familiares, ou seja, a maioria 

dos produtores rurais, cada vez mais distantes de tais inovações. É esta classe que 

se apresenta cada vez mais próxima do limite de sobrevivência que, atualmente, tem 

merecido maior preocupação por parte das políticas governamentais, tendo em vista 

o desenvolvimento local sustentável no contexto de um “novo mundo rural”. 
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Entretanto, é uma utopia buscar o desenvolvimento local sustentável quando 

refletimos sobre a idéia de que muitos agricultores familiares são privados até 

mesmo das condições dignas de sobrevivência. 

Nas últimas décadas, percebe-se um reordenamento do espaço, podendo-se 

dizer que, do ponto de vista da organização das atividades econômicas, as cidades 

não podem mais ser identificadas apenas com a atividade industrial e, nem os 

campos, com as atividades de agricultura e da pecuária, pois no campo, como 

aponta Santos (2000, p.88) “[...] se instala uma agricultura propriamente científica, 

responsável por mudanças profundas quanto à produção agrícola e quanto à vida de 

relações”. 

No Brasil, a história agrícola está ligada à história do processo de colonização 

no qual a dominação social, a política e a econômica da grande propriedade foram 

privilegiadas. Assim, a grande propriedade impôs-se como modelo socialmente 

reconhecido e recebeu estímulos expressos na política agrícola que procurou 

modernizar e assegurar sua reprodução, podendo-se concluir que a agricultura 

familiar sempre ocupou um lugar secundário e subalterno na sociedade brasileira 

(WANDERLEY,1995). 

Ao tratar da modernização da agricultura brasileira, diferentes autores 

abordaram as atividades econômicas, ou seja, as grandes marcas dessas fases, 

evidenciando que a produção serve como instrumento de transformação do espaço 

que trouxe ora prosperidade, ora decadência.  

Nesse contexto, Paiva; Schattan; Freitas (1976, p. 01) afirmam que:  

O desenvolvimento econômico do Brasil foi marcado por 
períodos algumas vezes nítidos de prosperidade advindo da 
exportação de determinados produtos e de depressão obseqüente ao 
desaparecimento ou perda de mercado do mesmo. 

 
A agricultura precisou reestruturar-se para elevar sua produtividade, não 

importando os recursos naturais. O que se tinha como meta era produzir de forma 

que o retorno fosse o maior e o mais rápido possível. O “modelo” agrícola adotado 

na década de 1960-70 era voltado ao consumo de capital e tecnologia externa: 

grupos especializados passavam a fornecer insumos, desde máquinas, sementes, 

adubos, agrotóxicos e fertilizantes. A opção de aquisição era facilitada pelo acesso 

ao crédito rural, determinando o endividamento e a dependência dos agricultores. 

Com relação à modernização, ocorreu de maneira parcial, no sentido de 

atingir alguns produtos, em algumas regiões, beneficiando alguns produtores e 
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algumas fases do ciclo produtivo (Silva, 1999). Dessa forma, não só aumentou a 

dependência da agricultura com relação a outros setores da economia, 

principalmente o industrial e o financeiro, como o grau de desequilíbrio social e o 

impacto da atividade agrícola sobre condições ambientais.7 

Santos (2000, p.89) complementa: “[...] a agricultura científica, moderna e 

globalizada acaba por atribuir aos agricultores modernos a velha condição de servos 

da gleba. É atender a tais imperativos ou sair”. Para entender o significado da 

modernização é importante conhecer o papel atribuído à agricultura na década de 

70, quando este processo foi dominante. (Tabela 2).  

TABELA 2 – Principais características dos modelos de desenvolvimento da América 

Latina 

Critérios Década de 70 Década de 80 e início de 90 
Modelo econômico 
dominante 

Substituição das importações Vantagens comparativas 

Características globais Protecionismo, supervalorização 
das taxas de cambio. Objetivo de 
desenvolver a indústria 
doméstica aumentando a auto-
suficiência. 

Liberalização das políticas comerciais. 
Equilíbrio nas taxas de câmbio. 
Setores-chave em nível econômico: 
indústrias de mão-de-obra intensiva, 
agricultura orientada para a 
exportação. 

Setor público Aumento. Mecanismo 
econômico. Fornecimento de 
subsídios extensivos. 

Racionalização. Venda de empresas 
públicas. Eliminação de subsídios. 

Contexto internacional Interesse pequeno ou nulo. 
Disponibilidade de capital. Fluxo 
de capital líquido para a América 
Latina. Endividamento rápido. 

Grande e real interesse. Escassez de 
capital. Rápida escalada da dívida 
externa, gerando crise econômica. 
Transferências de capital líquido para 
os países industrializados. Assinatura 
de acordos regionais de livre-comércio. 

Contexto político Ditaduras. Movimentos de 
revolta. 

Processo de democratização. 
Multiplicação das ONGs. 

Questões sociais Aumento das diferenças sociais. 
Aumento dos salários reais. 

Aumento das diferenças sociais. 
Diminuição dos salários reais. Cortes 
extensivos em programas sociais. 

Agricultura* Fonte de receita para o 
desenvolvimento urbano-
industrial 

Setor muito dinâmico. Importante 
fonte de moeda estrangeira. 

Projetos de rápido 
desenvolvimento 
industrial (PRDR) 

Objetivo de aumentar a produção 
de bens-salários (“wagegoods”). 
Visto também como programa 
beneficente. 

Drasticamente reduzidos. Objetiva 
PRDR negociável. 

Ambiente Em deterioração. Grande 
impacto negativo dos “projetos 
de desenvolvimento”. 

Rápida deterioração em áreas rurais e 
urbanas. 

* Grifo nosso. 
Fonte: Altieri; Masera (1997). 

                                            

7 Almstadem, 1991; Furtado, 1984; Mendonça, 1997; Brum, 1987, Graziano da Silva, 1992, 1999; 
Margarido, 1996; Martine, 1987, Martine; Arias, 1987Martine; Garcia, 1987; entre outros, tratam do 
processo de modernização e suas conseqüências. 
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Nesse contexto, a modernização agrícola apresenta objetivos que não levam, 

necessariamente, ao desenvolvimento rural8. Ou seja, a modernização indica a 

capacidade que tem um sistema social de produzir a modernidade e o 

desenvolvimento se refere à vontade dos diferentes atores sociais (ou políticos) de 

transformar a sua sociedade (ALMEIDA, 1997a). 

Nesse sentido, vamos analisar alguns impactos causados pela modernização 

da agricultura como: êxodo rural, diferenças estruturais, processo de especialização, 

concentração fundiária, concentração de renda, exploração da mão-de-obra, 

problemas ambientais, entre outros. 

 

3.1. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

3.1.1. DIFERENÇAS ESTRUTURAIS 

 

A modernização da agricultura no Brasil, por ter sido progressiva e pontual, 

possibilitou diferenças estruturais no espaço rural, principalmente de produção. Ou 

seja, os produtos mais valorizados, de exportação, permitiram um processo de 

modernização do país e seu crescimento econômico mais rápido correu em alguns 

locais, considerados, à época, os principais centros econômicos. 

Assim, podemos concordar com Gerardi (1980), quando diz que o conceito de 

modernização é relativo e adquire expressão espacial e temporal: espacial, porque 

distingue agricultores em graus variados de modernização, num mesmo lapso de 

tempo e, temporal, porque a mesma agricultura pode “evoluir” de tradicional à 

moderna no decorrer do tempo. 

Entretanto, o novo padrão de desenvolvimento econômico tem demonstrado 

exclusão do homem do campo da geração de emprego, diminuição da renda, entre 

outros, ocasionando conseqüentemente, desordem no espaço rural, decorrente da 

competitividade do capitalismo. Dentro de uma ótica global, a modernização agrícola 

                                            
8 Sobre o conceito de desenvolvimento Gerardi (1980, p.23) explica que “[...] desenvolvimento tem 
conotações muito mais amplas que crescimento, que implica, pura e simplesmente, no aumento 
físico da produção ou do rendimento em uma economia”. A autora deixa claro que para que se 
promova o desenvolvimento rural certos aspectos são indispensáveis, entre eles: tecnologia 
moderna, apoio infra-estrutural e melhoria do bem estar.  
Ainda sobre esse assunto Almeida (1997b, 40-41) realça que a visão de desenvolvimento idealizado 
segundo os cânones da modernização é “[...] um processo considerado único, que leva do atrasado 
ao moderno, tendo portanto uma concepção linear.  

 



 33 

nos revela que, por meio dos processos históricos, a propriedade da terra foi sendo 

subordinada ao capital. O progresso técnico não está uniformemente difundido, mas, 

sim, ocorre uma concentração espacial e setorial que leva Silva (2000, p.94) a 

afirmar que: “[...] não há um futuro promissor para aquelas unidades de produção 

que até agora não conseguiram se modernizar e que se concentram (por isso 

mesmo) nas regiões “periféricas” do País”, mostrando que o processo de 

modernização afeta diferentes áreas, em um espaço natural e social e em épocas 

históricas diversas. 

Gonçalvez; Souza (2000, p. 35) esclarecem que a heterogeneidade estrutural 

ocorre: 

[...] na estrutura produtiva pela multiplicidade de padrões 
tecnológicos entre indivíduos, empresas, ramos de produção e 
regiões formando um conjunto de situações que reproduzem-se 
como um mosaico de disparidades. Na estrutura social apresenta-se 
nas relações de trabalho e de propriedade que conformam 
movimentos alargadores das diferenças de oportunidades, 
resultando numa realidade em que a exclusão consiste na marca 
mais visível da situação de desigualdades. Na estrutura política há a 
manutenção de hegemonia histórica de forças conservadoras que 
moldam uma ordem institucional que sanciona e garante a 
preservação de um sistema de privilégios. 

 
Graziano Neto (1982) resume que a desigualdade da modernização se dá em 

três níveis distintos: entre as regiões do país, entre as atividades agropecuárias e 

entre os produtores rurais. E acrescenta: “É fácil mostrar que, em termos regionais, é 

o Sudeste e o Sul do país que mais se têm modernizado, particularmente os Estados 

de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul” (GRAZIANO NETO 1982, p. 45). 

Gerardi (1980) explica que a diversidade da modernização pode ser explicada 

por meio do processo de adoção e expansão de inovações, ou seja, o agricultor terá 

que enfrentar barreiras que se antepõem à técnica a ser adotada no processo de 

decisão. Para um melhor entendimento ver a tabela 3: 

TABELA 3 – Principais barreiras que explicam a diferenciação regional da 

modernização 

Barreiras Principais características 

Barreiras psicológicas Avaliação que o agricultor faz do grau de riscos e incertezas que 
ocorrerão por conta da adoção da técnica moderna; 

Barreiras econômicas A adoção de técnicas modernas depende do capital que o 
agricultor tem para investir; 

Barreiras culturais  
ou de informação 

A falta de conhecimento ou a falta de cultura impedem ou 
dificultam a expansão da modernização. 

Fonte: Gerardi, 1980 



 34 

As transformações rápidas e complexas da produção agrícola, implantadas no 

campo, e os interesses dominantes do estilo de desenvolvimento adotado 

provocaram resultados sociais que ameaçam a capacidade de sobrevivência das 

cidades e, portanto, o futuro da própria sociedade. Martine (1987, p. 10) salienta:  

 
[...] o custo social das mudanças ocorridas agudiza o 

questionamento das suas vantagens econômicas. Sem dúvida a 
produção e a produtividade aumentaram, mas não no ritmo 
esperado. A agroindústria se expandiu rapidamente, mas a produção 
per capita de alimentos básicos é menor do que no início da 
modernização. O número de postos de trabalho no campo 
aparentemente aumentou, mas grande parte deles são de natureza 
instável e mal remunerados. O campo se industrializou, se eletrificou 
e se urbanizou parcialmente, entretanto o êxodo rural também se 
multiplicou, levando ao inchamento das cidades. 

 
As alterações no modo de produzir e organizar a produção agrícola 

provocaram uma reorganização do espaço geográfico, adequando-o às novas 

condições de produção determinadas, em geral, pelos interesses do Estado e dos 

grupos econômicos capitalistas. 

 

3.1.2. PROCESSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

 

Com a difusão da modernização, ocorre um processo de especialização da 

agricultura em escala nacional. Em algumas regiões desenvolveu-se e modernizou-

se a produção de culturas que, embora presentes em economias familiares, são 

consideradas típicas de uma agricultura comercial. Foi o que aconteceu com a cana-

de-açúcar, o algodão, o fumo e o cacau no Nordeste, o café, o algodão e a cana-de-

açúcar no Sudeste e o arroz, o trigo, a soja e a uva no Sul (SOARES, 2000). 

Com a especialização de alguns produtos e de algumas áreas, as 

monoculturas crescem, principalmente devido às economias externas. Sobre as 

monoculturas Gliessman (2000, p. 35) enfatiza: 
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A monocultura é uma excrescência natural de uma 
abordagem industrial da agricultura, em que os insumos de mão-de-
obra são minimizados e os insumos baseados em tecnologia são 
maximizados com vistas a aumentar a eficiência produtiva. As 
técnicas de monocultivo casam-se bem com outras práticas da 
agricultura moderna: a monocultura tende a favorecer o cultivo 
intensivo do solo, a aplicação de fertilizantes inorgânicos, a irrigação, 
o controle químico de pragas e as variedades especializadas de 
plantas. A relação com os agrotóxicos é particularmente forte; vastos 
cultivos da mesma planta são mais suscetíveis a ataques 
devastadores de pragas específicas e requerem proteção química. 

 

Esse processo ocasiona uma fragilidade ambiental, econômica e social. A 

fragilidade ambiental é marcada pela perda da biodiversidade9 e, sucessivamente, 

pela erosão genética. Ou seja, sementes tradicionais são substituídas por 

variedades modernas e cientificamente criadas, em busca de produtividade e 

lucratividade. Nesse aspecto Altieri; Masera, (1997, p. 83) comentam: “Como os 

agricultores estão diretamente ligados à economia de mercado, as forças 

econômicas influem cada vez mais no modo de produção caracterizado por safras 

geneticamente uniformes e pacotes mecanizados e/ou agroquímicos”. 

A maior causa da perda da biodiversidade é a abertura de novas “terras” para 

a agricultura, pecuária extensiva é até mesmo para especulação imobiliária. O 

praguejamento nas lavouras monocultoras sugere o uso indiscriminado de 

pesticidas. Esses “[...] aumentaram os custos econômicos para a agricultura devido 

tanto à necessidade de doses mais intensivas, quanto à redução dos lucros causada 

pela resistência dos insetos nas monoculturas” (ALTIERI; MASERA, 1997, p. 78). 

O praguejamento e uso intensivo do solo, mais a fragilidade econômica, 

conduzem à dependência de mercados globalizados e à fragilidade social e trazem 

como característica a sazonalidade do emprego agrícola no Brasil, especialmente 

em algumas culturas como, por exemplo, a da laranja e da cana-de-açúcar.  

 

 

 

 

 

                                            
9 Sobre biodiversidade, Altieri; Masera (1997, p.80) relatam: “Os países latino-americanos ordenam-
se primeiro em angiospermas (Brasil), répteis (México), anfíbios (Brasil) e pássaros (Colômbia). [...] 
Atualmente, a Amazônia fornece 73 espécies de valor comercial, mais de 1000 espécies têm 
potencial econômico e, no mínimo, 300 tem potencial florestal”. 
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3.1.3. CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA VERSUS CONFLITOS 

 

A estrutura fundiária evolui em um sentido concentrador e excludente, 

dificultando, qualquer tipo de acesso à terra, aos trabalhadores rurais brasileiros 

(SILVA, 2000).  

Assim, nota-se que, além da propriedade privada da terra estar concentrada 

nas mãos de poucos proprietários, o acesso a ela também é restrito, ou seja, é 

praticamente fechado, pois, além da minoria deter a maior porção de terras rurais, 

detém também a exploração das mesmas. Apresenta-se, no quadro 8, de modo 

mais detalhado, o movimento de reconcentração da propriedade fundiária no País.  

 
QUADRO 8 - Proporção do número e da área dos estabelecimentos, por grupos de 

área total – Brasil – 1970 e 1995 

Proporção do número de 
estabelecimentos em 31.12 
(%) 

Proporção da área de 
estabelecimentos em 31.12 
(%) 

Grupos de área total (ha)  

1970 1995 1970 1995 
Menos de 10 51,4 49,7 3,1 2,3 
10 a menos de100 39,4 39,6 20,4 17,7 
100 a menos de 1000 8,5 9,7 37,0 34,9 
1 000 a menos de 10 000 0,7 1,0 27,2 30,6 
100 000 e mais 0,0 0,0 12,3 14,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: FIBGE. Censo Agropecuário de 1995-1996 (p.38) 

 

Observando os dados, de acordo com a proporção do número e da área dos 

estabelecimentos, por grupos de área total no Brasil, percebe-se que, não só 

permaneceu bastante concentrada a estrutura da distribuição de estabelecimentos 

agropecuários, como se ampliou. 

Ehlers (1999, p. 40) analisa que: 

O rápido processo de motomecanização e o aumento da 
concentração fundiária da agricultura brasileira contribuíram para o 
intenso processo do êxodo rural e, conseqüentemente, para a 
concentração populacional nos centros urbanos mais 
industrializados, principalmente, Rio de Janeiro e São Paulo”.  

 

Evidentemente, o forte êxodo rural se iniciou nas regiões de maior 

desenvolvimento, onde o processo de capitalização e mecanização ocorreu primeiro 

e de forma mais intensa. 

É importante observar que a concentração fundiária contribui para a exclusão 

social e econômica. Atualmente, os movimentos sociais vêm crescendo 
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paulatinamente. Dentre eles o crescimento das “invasões” é apenas uma parte das 

contradições que estão determinando os rumos do desenvolvimento rural (VEIGA, 

2000). Leite (2000, p. 45) complementa:  

Tratando-se de área de conflito fundiário, quer envolvendo 
resistência, quer ocupação de terras, o simples fato de ocorrer uma 
desapropriação e um assentamento significam o reconhecimento do 
conflito por parte do Estado, que se concretiza mediante 
transformação. 

 

3.1.4. CONCENTRAÇÃO DE RENDA E TERRA VERSUS AUMENTO DA POBREZA 

 

As condições econômicas, sociais e políticas brasileiras indicam disparidade 

entre diferentes classes sociais que marginaliza diretamente as classes menos 

favorecidas, como os agricultores com baixo poder aquisitivo, pequenos proprietários 

e agricultores familiares com área restrita. A modernização da agricultura brasileira 

tendeu a favorecer o aumento da participação relativa das camadas mais ricas na 

apropriação da renda total. (SILVA; 2000). Assim, o aumento generalizado da 

pobreza no campo pode ser visto como resultado do processo de modernização, 

pois a expansão da grande propriedade com a mecanização e utilização de 

agroquímicos diminui a necessidade de mão-de-obra permanente, ao mesmo tempo 

em que os trabalhadores volantes (bóias-frias) vêem sua oferta de trabalho diminuir 

cada vez mais e acabam se sujeitando a duros turnos no campo por diárias cada vez 

mais irrisórias (AMSTALDEN, 1991). 

A pobreza se intensificou pela distribuição desigual da terra e de outros bens, 

com a manutenção e reforço da estrutura agrária concentrada, ou seja, foi 

justamente isso e o favorecimento às propriedades patronais que deram origem à 

expressão “modernização conservadora” para referir-se a este processo (EHLERS, 

1999). 

Guimarães (1979, p. 331) enfatiza a acentuação da dualidade do processo 

evolutivo que se verifica na agricultura brasileira: “[...] enormes e cada vez mais 

profundas desigualdades existentes entre a grande e a pequena exploração agrária, 

e entre a agricultura de abastecimento interno e a agricultura de exportação.”  

O aumento da concentração de terra, em muitos casos se dá pela sua 

utilização como reserva de valor ou especulação imobiliária, não necessariamente 

associado à sua utilização como meio de produção. Assim, a propriedade privada da 

terra constitui-se uma condição necessária, mas não suficiente, para a existência da 
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renda, seja ela diferencial ou absoluta,10ou seja a renda diferencial da terra depende 

da intensificação da agricultura pelo capital. Ou, ainda, nas palavras de Silva (1981, 

p.22 , p. 35):  

 
A renda da terra específica do modo de produção capitalista é 

um sobrelucro, um lucro extraordinário do próprio capital [...] o que 
dificulta o progresso técnico da agricultura é o próprio capital, ou 
melhor, a contradição entre a necessidade de desenvolver as forças 
produtivas e a impossibilidade de garantir a apropriação privada dos 
seus benefícios. 

 
Enfim, o sistema capitalista no campo comanda essas relações acentuando 

as diferenças no processo de modernização. 

 

3.1.5. ÊXODO RURAL 

 

Martine (1987, p. 59) enfatiza: “O descompasso entre o ritmo de reprodução 

da força de trabalho e a expansão da oferta de emprego no campo produziram, 

durante a década de 70, o maior êxodo rural visto no Brasil”. 

Com a capitalização do campo, o bóia-fria torna-se um agente comum no 

cenário rural, porque, na análise de Wenceslau Neto (1997) [...] “.sua utilização é 

mais barata ao proprietário que a manutenção de parceiros ou arrendatários, em 

razão de dispensar os investimentos em instalações e a sujeição à legislação 

trabalhista [...]”. 

Sobre a relação entre a legislação e os fluxos migratórios ACCARINI (1987, 

p.195) menciona que: 

 
No Brasil, o principal mecanismo institucional parece ter sido 

o Estatuto do Trabalhador Rural (Lei 4.214, de 02-06-63) que, na 
tentativa de melhorar o regime de trabalho no campo, não levou em 
conta seu caráter sazonal e outras peculiaridades, desestimulando o 
vínculo empregatício e criando incentivos adicionais para que a 
mecanização, já apoiada por outras medidas de política agrícola, se 
tornasse ainda mais intensa. 

 

                                            
10 Graziano da Silva (1981, p.9) explica: “A renda diferencial da terra é gerada pelo monopólio da sua 
utilização, da sua exploração. [...] É importante ressaltar que não é a terra em si mesma, pela suas 
diferenças de qualidade, a causa da renda diferencial, mas sim o fato de que o trabalho aplicado às 
terras melhores tende a ser mais produtivo, permitindo com isso a geração de um lucro adicional.  
[...] Para a existência da renda absoluta é necessário além da propriedade privada da terra que a 
torna de fato o monopólio de uma classe, que a composição orgânica do capital, na agricultura 
propriamente dita, seja inferior à do capital social médio. (MARX, 1974 apud SILVA, 1981, p.10)  
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Como pode ser visto, a decadência da economia rural, o endividamento de 

muitos agricultores, a deterioração dos preços agrícolas, a redução do espaço físico, 

a inadequação da legislação trabalhista, entre outros, dispersaram milhares de 

agricultores em busca de novos espaços, contribuindo com o inchamento das 

cidades.  

Assim, o processo de modernização levou um grande número de agricultores 

à decadência: forçou grande parte da força de trabalho rural a se favelizar nas 

periferias urbanas; fez aumentar o número de pobres rurais, elevando a níveis 

insuportáveis a violência, a destruição ambiental e a criminalidade (VEIGA, 2000).  

O rápido crescimento populacional e a necessidade cada vez maior de 

explorar comercialmente terras boas levaram muitos agricultores de subsistência a 

se transferirem para terras de cultivo de baixa qualidade e praticarem técnicas 

ecologicamente impróprias (RAMPAZZO, 1997). 

 

3.1.6. EXPANSÃO DA FRONTEIRA 

 

Outro impacto decorrente da modernização é a ocupação das fronteiras 

agrícolas11, a qual se deu de forma rápida e revela que não importa tanto sua função 

produtiva e sim a garantia da propriedade privada da terra. 

Silva (1981, p. 118) fala sobre a fronteira em três planos: 

 
No plano social, [...] a fronteira representa uma orientação 

dos fluxos migratórios, especialmente das populações rurais. ... 
Quando a fronteira se “fecha”, passa a haver uma multiplicação de 
pequenos fluxos migratórios, muitos sem direção definida [...] 

No plano econômico, a fronteira era uma espécie de 
“armazém regulador” dos preços de gêneros alimentícios de primeira 
necessidade consumidos pela população urbana [...] havia um 
suprimento do mercado nacional através escoamento dos 
“excedentes” da pequena produção, funcionando como estabilizador 
dos preços. Quando, entretanto, a fronteira se “fecha”, esse efeito de 
amortecimento tem de ser buscado na importação desses gêneros 
alimentícios e no tabelamento dos seus preços. 

No plano político, a fronteira tem sido a “válvula de escape” 
das tensões sociais no campo. [...] Quando a fronteira se “fecha”, 
acaba se tornando, ela mesma, uma região de conflitos pela posse 
da terra [...]. 

 

                                            
11 Sobre o conceito de Fronteira, entende-se que: “A Fronteira não é necessariamente uma região 
distante, vazia do ponto de vista demográfico. Ela é fronteira do ponto de vista do capital, entendido 
como uma relação social de produção”. Graziano da Silva (1981, p. 151). 
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Nota-se que a exploração das áreas de fronteiras se deu, principalmente, 

pelas culturas de exportação, que trazem em si um processo de concentração 

fundiária. É importante ter presente a idéia de fronteira agrícola como uma estratégia 

de valorização capitalista. Por sua vez, Delgado (1985, p. 207) enfatiza que: “... 

grandes incorporações territoriais são feitas principalmente na fronteira agrícola, com 

vistas a uma estratégia de longo prazo de valorização patrimonial e/ou de utilização 

produtiva”. 

O crescimento da fronteira agrícola causa também impacto na urbanização, 

como pode ser visto na tabela 4. 

TABELA 4 - Evolução do crescimento urbano e rural em três regiões de fronteira, 

Brasil, 1940-50 a 1970-80. 

 Paraná Centro-Oeste1 Amazônia2 
Taxa de crescimento Anual  
 Urbano rural urbano rural urbano rural 
1940-503 5,7 5,4 4,6 2,7 3,5 1,7 
1950-603 9,5 6,4 7,0 4,1 5,2 2,5 
1960-703 6,7 4,1 6,9 1,9 5,7 2,5 
1970-80 6,0 -3,5 6,6 0,3 7,0 3,7 
% do Crescimento Regional  
1940-503 25,8 72,2 28,1 71,9 41,8 58,2 
1950-603 36,1 63,9 30,6 69,4 51,8 48,2 
1960-703 45,0 55,0 49,9 50,1 60,9 39,1 
1970-80 100,00 0,0 73,6 26,4 64,2 35,8 
Fonte:IBGE, Censos Agropecuário e Demográfico (vários anos) apud Martine,G. (1987, p.73). 
1 Inclui os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. 
2 Inclui os estados de Rondônia, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Acre e os territórios de Roraima e 
Amapá. 
3As cifras para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são estimativas. 
 

Os dados mostram que o crescimento populacional, nas três regiões de 

fronteira, em quatro décadas, é um problema não apenas rural e sim urbano, pois 

muitos migrantes, devido às dificuldades encontradas, acabaram se estabelecendo 

nas cidades fronteiriças. 

A ocupação das “novas” fronteiras agrícolas deu-se sem planejamento, como 

mostra Guimarães (1979, p. 242):  

 
O que se viu foi o monopólio da terra, o sistema latifundiário, 

ditar suas próprias regras, passando a vigorar, desde logo, o mais 
desenfreado banditismo, sob o comando de grileiros a serviço dos 
grandes açambarcadores de terras nacionais e estrangeiros para 
quem foram canalizados os benefícios vultuosos investimentos da 
infra-estrutura feitos com os dinheiros públicos. 
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3.1.7. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS 

 

Impulsionada por uma política de créditos facilitados e pelo desenvolvimento 

urbano-industrial, a agricultura brasileira não apenas respondeu às demandas da 

economia como foi profundamente alterada em sua base produtiva (WENCESLAU 

NETO, 1997). 

Nesse período, as monoculturas representam um papel crescente e algumas 

culturas foram sendo substituídas por outras, por apresentarem incentivos de preços 

como foi o caso do binômio trigo-soja no Rio Grande do Sul. Além do fator preço, 

outros fatores como as mudanças de padrão alimentício levaram à substituição de 

culturas. Nesse sentido, Silva (2000) cita o exemplo da queda da produção da 

mandioca, uma questão típica de mudança de hábitos alimentares, decorrentes da 

urbanização crescente. 

As mudanças na estrutura de produção agrícola propiciaram o favorecimento 

de culturas para exportação, pondo, em segundo plano, produtos considerados de 

primeira necessidade. Assim, Martine; Garcia (1987, p. 81) destacam: “[...] o 

posicionamento inferiorizado de alimentos básicos se refletiu no acesso à terra e ao 

crédito, na forma de produção e no desenvolvimento tecnológico”. 

 

3.1.8. DEPENDÊNCIA DE SISTEMAS ECONÔMICOS NÃO-RURAIS 

A dependência de sistemas econômicos não-rurais é citada por Gerardi 

(1980), quando afirma que o agricultor que moderniza sua produção se vê 

pressionado a comprar os insumos necessários de um mercado oligopolizado 

(multinacional) e, quando vende seus produtos em um mercado de poucos 

compradores ou de baixa demanda, este dita os preços de compra. 

A capacidade de sobrevivência dos pequenos produtores passa a ser 

determinada pela competição intercapitalista dos mercados de produtos e insumos, 

na qual grande parte se vê obrigada a abandonar a corrida, confirmando, assim, o 

caráter excludente da modernização capitalista no campo.  

Podemos observar o crescimento da dependência de sistemas econômicos 

não-rurais, por meio de alguns produtos industriais, como os insumos agrícolas. 
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QUADRO 9 - Índices simples da utilização de insumos básicos pela agricultura: Brasil, 

1967-75 (Base: 1966=100)  

 Tratores (no.) Fertilizantes (ton.) Defensivos (ton.) 
1967 110 159 126 
1968 121 214 178 
1969 132 225 201 
1970 146 356 195 
1971 158 415 217 
1972 181 622 314 
1973 211 598 417 
1974 246 704 500 
1975 287 648 374 
Fonte: Mesquita, A. (1976) (apud SILVA 1981, p.28) 

 

Os dados mostram que o crescimento de insumos mecânicos e químicos, em 

dez anos, os mais dinâmicos do processo de modernização da agricultura brasileira, 

se deram num ritmo forte, multiplicando por até sete vezes a base do período, como 

é o caso dos fertilizantes. 

Considerando a produção destes insumos pelo setor extra agrícola, a 

necessidade e monetarização da produção agrícola para sua aquisição fica patente. 

Ao lado do avanço da mecanização e quimificação, a especialização 

monocultora leva à dependência de setores não agrícolas para a simples 

manutenção da vida no campo. 

 

3.1.9. INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS DIFERENCIADOS 

 

Dentre os benefícios governamentais, o crédito agrícola teve papel 

fundamental na dependência do setor produtivo agrícola em relação ao setor 

produtivo de insumos (EHLERS, 1999). O autor ainda argumenta que: “A agricultura 

passaria a exercer uma nova função, qual seja: a criação do mercado para a 

indústria de insumos agrícolas” (EHLERS, 1999, p.38)  

Algumas culturas, como a da soja, conseguiram se beneficiar de insumos 

mais baratos (oriundos do mercado externo), entretanto, o impacto da abertura 

comercial para outras culturas, como a do trigo, foi prejudicial, uma vez que 

evidenciou a dependência das mesmas com relação à política protecionista e aos 

incentivos governamentais. 

As políticas de estímulo à modernização não atingiram as pequenas unidades 

agrícolas, especialmente as que se dedicavam à produção de gêneros alimentícios 

de primeira necessidade (Silva, 1981). Para compensar a discriminação, as políticas 
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alimentares procuraram diminuir os preços dos alimentos básicos, produzidos em 

grande parte pelos camponeses, desincentivando o investimento na agricultura e, 

automaticamente, prejudicando o nível de vida dos agricultores.  

Kaimowitz (1997, p. 60) enfatiza: 

 
As políticas de subsídios tampouco favoreceram a eqüidade, 

já que foram as empresas de agrobusiness e os médios e grandes 
produtores os que tiveram maior acesso aos subsídios. Os 
programas de crédito subsidiado e tecnologia para os pequenos 
produtores sempre recebiam menos recursos que os programas para 
os grupos mais fortes. Em grande medida, os camponeses sofreram 
o impacto das políticas que discriminavam a agricultura, mas não 
gozaram dos benefícios das políticas que deveriam compensar por 
tal discriminação. 

 
Cabe destacar que, grande parte dos produtos que apresentaram maiores 

ganhos de produtividade física e com destino à exportação, contaram com grandes 

incentivos governamentais, como políticas de crédito e de preços mínimos, entre 

outras, que contribuíram para o bom desempenho das culturas. 

 

3.1.10. A INSTABILIDADE DO TRABALHO 

 

A estratégia da modernização conservadora diante da inovação tecnológica 

salientou as características do “modelo” agrícola brasileiro, capitalista, dependente, 

concentrador, dominador, exportador e excludente. Com a modernização capitalista 

e com o processo de globalização da economia, cresceu a instabilidade do emprego 

no campo, onde pequenos produtores, face à insuficiência dos seus meios de 

produção, necessitaram vender sazonalmente sua força de trabalho em outros 

estabelecimentos agrícolas. A extensa jornada de trabalho na produção familiar 

obriga os seus elementos à auto-exploração para permanecerem no campo. 

Uma das conseqüências mais significativas da introdução de formas 

capitalistas de produção no campo tem sido a multiplicação do trabalho temporário e 

a dependência maior de formas esporádicas de trabalho entre categorias sociais 

como bóias-frias e familiares não-remunerados. Segundo, Martine; Arias, 1987, p.55: 

 
[...] na década de 70, as ocupações estáveis e permanentes 

foram em grande parte desestruturadas devido: à adoção de escalas 
de produção maior que expulsaram pequenos produtores, sejam eles 
proprietários ou não; à maior utilização de máquinas que expulsou a 
mão-de-obra tradicional; às mudanças nas relações de trabalho que 
expulsaram parceiros e arrendatários; finalmente, à especulação 
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fundiária que também expulsou todo o tipo de trabalhador rural, 
mesmo em circunstâncias em que não houve mudanças efetivas no 
processo de produção. 

 
O uso de mecanização levou trabalhadores permanentes a serem 

dispensados porque não eram mais necessários o ano todo e também sua dispensa 

liberava o proprietário de pagamentos de encargos sociais. 

Como pode ser visto, o processo de modernização trouxe mudanças sobre o 

emprego agrícola de forma diferenciada, afetando algumas regiões mais do que 

outras. Em áreas mais organizadas e capitalizadas a instabilidade e exploração no 

trabalho se distinguem das áreas menos capitalizadas. Também percebe-se que o 

emprego de mão-de-obra difere de uma cultura para outra, devido aos diferentes 

ciclos do ano agrícola, além do processo de modernização não atingir todas as fases 

do ciclo produtivo. 

 

 

3.1.11. A INFLUÊNCIA DOS COMPLEXOS AGROINDUSTRIAIS 

 

 

A consolidação dos complexos agroindustriais12 trouxe uma diversificação na 

produção agropecuária e nas atividades não-agrícolas. Observa-se que a porção de 

agricultores incorporados aos mercados globalizados inclui desde agricultores 

familiares, organizados em cooperativas ou integrados a grandes empresas 

industriais ou comerciais, até empresas de grandíssimas dimensões (FAVERO, 

1999). Esse conjunto reduz os agricultores às cadeias especializadas, mascarando 

uma herança cultural. Isso se reflete no modo de vida dos agricultores, definindo 

comportamentos e racionalidades diferentes que, automaticamente, influenciam no 

modo de produção e organização da unidade de produção. 

A agricultura, em conseqüência do complexo agroindustrial, aumenta a sua 

dependência. Nesse aspecto Guimarães (1979, p.114) sustenta: “À medida que se 

industrializava, a agricultura passava de um nível inferior a um nível superior de 

desempenho, mas isso também significava uma perda progressiva de sua 

autonomia e de sua capacidade de decisão”. O autor argumenta, também, que o 

                                            
12 Para uma análise mais detalhada sobre a constituição do Complexo Agroindustrial (CAI), ver 
Geraldo Muller. Estrutura e dinâmica do complexo agroindustrial brasileiro. 
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principal efeito do complexo agroindustrial foi a eliminação da livre concorrência, 

dado o domínio monopolista que as indústrias exercem no mercado. 

Ainda Guimarães (1979, p. 118) considera:  

A perda de sua capacidade de decidir, de sua autonomia ou 
de sua independência atinge e prejudica muito mais o agricultor 
tradicional, especialmente o pequeno ou o médio camponês, para 
quem a atividade econômica rural se mistura com os afazeres da 
família, assim como os riscos do proprietário individual se transferem 
a todo o núcleo familiar. 

 
Um exemplo muito estudado e discutido sobre a subordinação agroindustrial é 

o da indústria fumicultora, na qual os agricultores são orientados a produzir 

exclusivamente para a firma compradora, os tipos e quantidades preestabelecidos 

em prazos, condições e preços determinados pela mesma firma compradora 

(GUIMARÃES, 1979). Relações semelhantes e/ou iguais são mantidas entre os 

produtores agrícolas e as indústrias processadoras de vários tipos, nas quais o 

produtor rural deve seguir um determinado padrão de tecnologia comandado pela 

agroindústria. 

Os pequenos produtores foram os mais atingidos pelo Complexo 

Agroindustrial (CAI). Delgado (1985, p. 181), constata: 

Os exemplos mais notórios são os dos pequenos produtores, 
fornecedores da grande agroindústria nos ramos da pecuária, 
avicultura, fumicultura, viticultura, suinocultura, fruticultura, etc., 
vinculados por distintas formas de relação comercial a grandes 
industrias, com ou sem contratos específicos de assistência técnica e 
fornecimento de matérias primas e bens intermediários para essas 
industrias. 

 

Ainda nesse aspecto, Delgado (1985), chama a atenção para os agricultores 

não associados, submetidos à completa exclusão na estratégia de crescimento do 

grande capital, levando à crescente marginalização desse grupo social. 

As próprias relações sociais sofrem com as mudanças no meio rural, 

necessitando adaptar-se à realidade. Novos hábitos culturais surgem, trazendo 

mudanças, inclusive no padrão alimentar, como o consumo crescente de alimentos 

instantâneos, refrigerantes, óleo de soja, maionese, margarina, produtos derivados 

do açúcar, alimentos semi-prontos, entre outros. (ELIAS, 1996). Silva, (1999, p. 98). 

cita o estudo de Homem de Melo (1985)13 sobre a produção interna, considerando 

que esta 

                                            
13 Homem de Melo. Prioridades agrícolas: sucesso ou fracasso? São Paulo: Pioneira, 1985. 
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[...] somou os produtos tradicionalmente considerados como 

de alimentação (arroz, feijão, milho, mandioca e batata) a 
disponibilidade interna do açúcar e dos novos produtos hoje incluídos 
na dieta básica da população graças à própria modernização da 
agricultura: óleos vegetais (soja, algodão e amendoim), alguns 
produtos de origem animal (carnes bovina, suína e de aves, leite e 
ovos) tomate, cebola e laranja. [...] os dados não autorizam a falar 
em queda na disponibilidade per capita na década de 70, mas 
apenas uma pequena redução na primeira metade da década, 
recuperando-se imediatamente a seguir.  

 
Outro aspecto influenciado pelo desenvolvimento das agroindústrias refere-se 

aos tradicionais produtos de exportação, como o café, o cacau, o algodão, o fumo, 

que se apresentam em desvantagem perante as novas culturas voltadas à indústria 

e a exportação (ELIAS, 1996).  

Percebe-se então que a agroindústria causa nitidamente impacto em termos 

de organização, dando prioridade para quem produz matéria-prima, principalmente 

aquelas voltadas para a exportação. Sobre o mercado externo Wenceslau Neto 

(1997, p.93) comenta:  

 
As exportações aparecem como estímulo capaz de promover 

a agricultura a níveis mais elevados de modernização, uma vez que 
a extensão do mercado e os preços acabam por diminuir os riscos da 
atividade rural e induzindo à utilização de fatores modernos na 
produção. 

 
Assim, configura-se a formação de dois setores estanques, separados por um 

crescente hiato tecnológico: de um lado, o setor de produtos domésticos (de 

mercado interno) e de outro, o setor de produtos exportáveis (posteriormente 

acrescido de responsabilidade na substituição de importações de petróleo, com 

produção de álcool) (WENCESLAU NETO, 1997). 

As transformações nas relações econômicas e sociais, dos mercados e das 

empresas cada vez mais integradas também provocaram mudanças no paradigma 

tecnológico, pois elas exigem o que produzir e como produzir. A integração 

agroindustrial é uma integração capitalista, que leva à concentração agrária e à 

centralização (GUIMARÃES,1979). Assim, “[...] sobressaem a participação do 

grande capital industrial, do Estado14 e dos grandes e médios proprietários rurais” 

(DELGADO, 1985, p. 41). 

                                            
14 Sobre a inserção do Estado como regulador principal das relações sociais e da reprodução do 
capital na agricultura ver Delgado, 1985. 
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Constata-se que a agroindústria revela ser um apoio à concentração fundiária. 

Ainda Delgado (1985, p. 42) constata: “A valorização do capital no setor agrícola não 

se dá, aí de forma necessária, por intermédio do CAI, mas pelo controle da 

propriedade fundiária”. 

Vários estudos sobre o processo de modernização vem sendo realizados, 

comprovando uma nítida diferenciação espacial. Como um estudo de caso no Rio de 

Janeiro, realizado por Ribeiro; Neil; Galvão (2000, p. 288) identificando que:  

[...] nas áreas nas quais são detectados índices mais 
elevados de modernização na agricultura encontram-se organizadas 
importantes atividades agropecuárias, aquelas voltadas para 
produtos valorizados em escala de mercado, enquanto nas áreas de 
agricultura tradicional, os índices de modernização são baixos. 

 
Outro estudo de caso que mostra que a modernização está ocorrendo com a 

substituição da agricultura tradicional é citado por Calaça (2000, p.373) no Sul do 

Estado de Goiás: “[...] verificou-se que houve a redução da área cultivada com 

produtos de consumo interno como o arroz e feijão e expansão daqueles destinados 

ao comércio, ao processamento industrial e à exportação como soja, milho, algodão, 

cana-de-açúcar, e mais recentemente girassol, desarticulando a produção tradicional 

da região”. 

Assim, uma conseqüência tardia da modernização é a emergência de um 

“novo rural”15. 

 

3.1.12. DIFERENÇAS TECNOLÓGICAS 

 

O uso de tecnologia, durante o processo de modernização, revelou-se um dos 

principais centros de atenção, com reflexos inclusive na estrutura produtiva. 

Assim, a estrutura produtiva foi marcada pela multiplicidade de padrões 

tecnológicos entre indivíduos, empresas, ramos de produção e regiões, formando 

um conjunto de situações que se reproduzem como um mosaico de disparidades 

(GONCALVES; SOUZA, 2000). Desse modo, a implementação da agricultura 

modernizada, tecnificada, se realiza por meio de agricultores e empresários que 

introduzem atividades com agregação de capital ao espaço, gerando diferentes 

configurações locais. 

                                            
15 Sobre esse assunto ver Graziano da Silva, 2001. Velhos e Novos Mitos do Rural Brasileiro. In: 
Brasil Rural-Encontro de Pesquisadores e Jornalistas, São Paulo: USP. 
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Assim, se se pensa em sustentabilidade, é imprescindível, analisar o tipo de 

mecanização utilizada, pois uma mudança inconseqüente nessa área pode provocar 

efeitos indesejados.  

Kaimowitz (1997, p. 63) argumenta: “Muitas ONGs falam sobre a importância 

de aprender com os agricultores e resgatar tecnologia autóctone, mas poucas 

conseguem fazê-lo de forma sistemática.” Por isto, precisamos iniciar a correção 

desta falha, pois não existirá agricultura sustentável se pretendermos construí-la 

com tecnologias inadequadas. 

Precisamos esquecer da “ideologia modernizadora”16, e construir uma 

realidade na qual a agricultura deve ser enfocada sob um olhar que não se volte 

apenas para a reprodução do capital. 

Mesmo com todas as experiências do processo de modernização, ainda hoje 

parece que temos dois “Brasis” na agricultura, ou seja, aquele que utiliza tecnologia 

de ponta e aquele que utiliza tecnologia inadequada. As experiências para utilizar 

tecnologias adequadas para cada cultura e lugar apenas permanecem no discurso. 

 

3.2. IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

O processo de modernização agrícola, se por um lado aumentou a 

produtividade das lavouras, por outro, levou a impactos ambientais indesejáveis. Os 

problemas ambientais mais freqüentes, provocados pelo padrão produtivo 

monocultor foram: a destruição das florestas e da biodiversidade genética, a erosão 

dos solos e a contaminação dos recursos naturais e dos alimentos.  

Nesse contexto, Veiga (2000, p.31) afirma: “[...] a erosão da diversidade 

biológica só poderá ser controlada se houver simultânea retração de atividades que 

degradam os habitats e crescimento das que os conservam ou recuperam”. 

O ser humano como agente modificador da paisagem é responsável por 

impactos na superfície da terra, atuando nos meios físico, econômico e social. Se ele 

atua em um espaço, em um ambiente, deve ter como base o equilíbrio entre ele e 

seu meio. 

                                            
16 Graziano Neto (1982, p.43) explica: “Esta ideologia tende a desprezar e ignorar aquilo que não é 
rotulado como moderno, provocando, assim, uma substituição das técnicas que são consideradas 
obsoletas ou tradicionais”. 
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Azevedo (1986, p. 28) refere-se ao desequilíbrio entre o homem e os 

sistemas, dizendo que decorrem 

 
[...] da falta de conhecimento das leis e processos que 

controlam os sistemas que se desenvolvem nos ambientes físico, 
social e econômico, da falta de racionalidade no modelo econômico 
adotado e/ou da falta de visão sobre a problemática social e até do 
seu nível cultural. 

 
Um dos recursos naturais mais afetados pela agricultura é sua base física, 

isto é, o solo. A falta de conhecimento das características e propriedades do solo, 

aliada ao modelo monocultor intensivo e ao descaso quanto à sorte das futuras 

gerações têm levado à aceleração da erosão física e biológica dos solos bem como 

a processos mais agressivos, como é o caso da desertificação, presente em 

algumas áreas do Rio Grande do Sul. 17 

Assim, se constata que a questão ambiental, além de complexa, exige 

conhecimentos multidisciplinares. O manejo em solos frágeis é extremamente 

complexo, com várias limitações de uso, tudo isso somado a uma baixa 

produtividade. 

Além da questão ambiental e política, os cuidados com o solo referem-se, 

também, à própria pressão demográfica. Sabe-se que a erosão e a degradação dos 

solos podem ocorrer pela intervenção humana, entretanto, o crescimento 

populacional, a ocupação humana de encostas, as práticas inadequadas de 

agricultura e pecuária, com o uso abusivo de inseticidas, adubos químicos, 

máquinas inadequadas, construção de estradas, etc. têm contribuído para 

alterações profundas do meio ambiente, incluindo o solo.  

A água também é um fator que sofreu influência da modernização da 

agricultura, contaminada pelo uso de fertilizantes, adubos inorgânicos e agrotóxicos.  

Alguns pesquisadores como Amstalden (1991), argumentam não ter 

encontrado leitura estatística representativa sobre o índice de agrotóxicos em 

nossas águas. Isso comprova o descaso com esse problema, talvez por uma 

questão política ou por falta de normas e instituições que permitam que a agricultura 

cresça dentro de uma outra ótica e que as pessoas tenham uma melhor qualidade 

de vida. 

                                            
17 Sobre o assunto desertificação e arenização ver: Ab’saber, 1995; Azevedo;1986, Cassol, 1994, 
Lopes, 1994, Azevedo; Kaminski, 1995, Klamt; Schneider, 1995, Mello, 1994, Moreira, 2000, 
Suertegaray 1996;1995; Suertegaray; Bertê, 1997. 
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Ao se falar da inviabilização do sistema produtivo pela deterioração das 

condições naturais, esquecemos de outra face: a dos prejuízos da agricultura 

moderna que culminam na contaminação direta das pessoas (AMSTALDEN, 1991).  

Geralmente essa face é menos comentada, devido aos dados escassos no 

nosso país e também ao fato de muitos envenenamentos ocorrerem por alimentos 

(carnes ou vegetais), água, ou pelo manuseio de agrotóxicos, no caso de quem lida 

diretamente com os produtos. Muitas dessas ocorrências não são registradas, às 

vezes, pela falta de atendimento médico ou por serem consideradas inócuas, uma 

vez que apresentam doses mínimas de contaminação. No entanto, se o nível de 

qualidade de vida, selecionado como um dos indicadores do desenvolvimento 

mundial, está sendo considerando cada vez de maior importância, é preciso atentar 

para essa contaminação “invisível”. 

Com relação à qualidade de vida, pode-se considerar, também, a introdução 

de espécies vegetais ‘melhoradas’, cujo sentido é apenas aumentar a produtividade. 

Entretanto, essas sementes são mais do que simplesmente uma forma de aprimorar 

a produtividade; expressam o poder das estruturas funcionais de grupos de 

empresários do Brasil e do estrangeiro, evidenciado no impacto da modernização e 

da globalização da atividade agrícola.  

Atualmente tem-se, ainda, as plantas transgênicas, criadas sob o mito de que 

trazem benefícios aos produtores rurais e consumidores. Esse chamado em favor da 

“Revolução Verde II”18 deveria ser visto como frívolo. Ou seja, conforme ROSSET 

(2001, p. 01), “devemos ser céticos quando Monsanto, DuPont, Novartis e outras 

companhias químico-biotecnológicas nos dizem que a engenharia genética 

estimulará o rendimento das colheitas e alimentará os famintos”. 

Como sabemos, nos países como o Brasil, um papel de destaque nas 

atividades de pesquisa biológica é desempenhado por fundações internacionais 

(Rockfeller, Ford, etc.). Essas pesquisas se fazem sempre no sentido de intensificar 

o efeito das inovações químicas e/ou mecânicas, geralmente de monopólio de 

grandes empresas multinacionais, da qual a “Revolução Verde” seja, talvez, o maior 

exemplo (SILVA, 1981). 

Também pesquisam-se novas variedades que facilitem a colheita mecânica 

ou respondam melhor à adubação química, com a finalidade de que empresas 

                                            
18 Expressão utilizada por Peter Rosset-co-iretor do Food First/The Institute for Food and 
Development policy e co-autor do livro World Hunger: Twelve Myths (1998). 
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multinacionais, como a Massey-Ferguson, a Ford, A ICI, a Shell, a Basf, venham a 

se expandir.  

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), criada e 

vinculada ao Ministério da Agricultura para dinamizar as atividades de pesquisa 

relativas ao setor rural do país, em um texto (EMBRAPA, 2000, p.01) sobre as 

plantas transgênicas, coloca o seguinte: 

O que o produtor ganha com issso? 
O que se espera com a tecnologia de plantas transgênicas 

são benefícios para o produtor como a redução de custo de 
produção, facilidade no manejo (controle de ervas daninhas e 
insetos, etc.) e aumento de produtividade.  

Quais as vantagens para o consumidor? 
A primeira geração de plantas transgênicas afeta o custo de 

produção e, portanto, beneficia mais os produtores. Apesar disto, os 
consumidores podem se beneficiar de produtos produzidos com 
menos agrotóxicos. A segunda geração de plantas transgênicas 
deverá trazer produtos com qualidade diferenciada, como, por 
exemplo, soja com óleo de melhor qualidade, soja com maior teor de 
açúcar, soja com melhor composição de proteínas etc.  

 

Observa-se, neste trecho, o direcionamento do discurso, de modo a fortalecer 

as vantagens e benefícios do cultivo de plantas transgênicas. 

Considerando os fatores sociais, econômicos e ambientais impactantes que 

atuam sobre a questão rural, Amstalden (1991, p. 50-51) conclui que os principais 

problemas devem-se aos seguintes fatos: 

10) a tecnologia utilizada é reducionista e desconsidera as 
intrincadas relações do meioambiente, sendo por isso agressiva 
acarretando graves perdas, além de não controlar eficientemente 
problemas, mantendo a lavoura sob dependência do sistema 
industrial que lhe é exógeno; 

20) no caso brasileiro a situação agrava-se na medida em que 
a tecnologia foi desenvolvida para realidades ecológicas e sociais do 
primeiro mundo e foi introduzida aqui sem considerar-se essa 
diversidade. O resultado é, portanto maior dependência e menor 
eficiência; 

30) o custo dessa agricultura é muito alto, beneficiando os 
grupos já capitalizados e excluindo os demais. O custo ainda é muito 
grande do ponto de vista energético, já que há grande utilização de 
recursos não-renováveis; 
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40) a agricultura industrial é monopolista. De um lado se 
monopoliza a produção por parte de grandes proprietários rurais 
beneficiados pela disponibilidade de capital; e do outro se 
monopoliza a tecnologia por parte de grandes grupos empresariais. 
Nota-se que o monopólio produtivo agrava os desequilíbrios sociais e 
o monopólio técnico mantém a dependência do país às importações 
elevadas e confere aos detentores da tecnologia um poder 
econômico e político sobre o Brasil;  

50) há um grande domínio da pesquisa e o seu 
direcionamento para a manutenção do modelo agrícola vigente. Isso 
inviabiliza soluções e técnicas mais adaptadas e menos agressivas. 

 
Mesmo que a modernização da agricultura tenha atingido, direta ou 

indiretamente, todo o país, processou-se de forma extremamente seletiva, 

privilegiando os territórios, as culturas e os segmentos socio-econômicos mais 

rapidamente suscetíveis à organização de uma atividade científico-técnica (ELIAS, 

1996). 

A dinâmica territorial observada pelo processo de modernização mostra o 

agravamento das questões ambientais, inchamento das cidades, concentração da 

terra e da renda, intensificação das lutas sociais, inclusão e/ou exclusão de 

segmentos sociais e de lugares no processo agrícola. Desta forma, põe-se em 

marcha um modelo de exploração capitalizada, dotada de meios e técnicas que 

asseguram a eficácia e rentabilidade de produção. Os agrotóxicos surgem neste 

período da chamada “moderna agricultura”, trazendo inúmeros problemas que 

afetam o meio ambiente, a qualidade de vida e o processo de produção, colocando 

em risco a continuidade do mesmo.  

Na estratégia de acumulação e expansão do capitalismo, a agricultura familiar 

coloca-se na dependência da busca da produção e da produtividade, atrelando-se, 

muitas vezes, ao complexo agroindustrial com profundas mudanças econômicas, 

sociais e culturais. 

Assim, podemos entender os impactos causados pelas vias sinuosas e 

múltiplas do processo de modernização na agricultura brasileira e/ou da chamada 

“modernização dolorosa”, “modernização parcial”, “modernização conservadora” e 

“modernização excludente”, nas quais as transformações sócioespaciais 

manifestaram-se em todas as regiões, e, respeitando as especificidades regionais, 

seus impactos estão presentes até hoje. 
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3.3. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

A crescente preocupação com os problemas globais levou à consolidação de 

um novo “paradigma”: a sustentabilidade.19 Pensar sobre o tema desenvolvimento 

sustentável é bastante instigante, pois se trata de um termo amplo e que abrange 

fatores sociais, políticos, econômicos, culturais e geográficos. Essa diversidade e a 

diferenciação das formas de produção levam a indagações sobre o desenvolvimento 

sustentável: realidade, possibilidade ou utopia? Como proporcionar o 

desenvolvimento sustentável a uma sociedade na qual nem o desenvolvimento está 

presente? Essas ponderações parecem indicar que as reflexões acerca do 

desenvolvimento sustentável não implicam apenas as questões conceituais, mas 

abrangem uma discussão mais ampla, indicando a necessidade de superação ou 

negação. 

O termo desenvolvimento sustentável tornou-se mais conhecido no Brasil 

após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 

ECO-92, reforçando o ideal de sustentabilidade, na cidade do Rio de Janeiro. 

Vargas (1997, p. 216) assim se expressa sobre a questão: 

 
As crescentes evidências do custo ambiental e do padrão 

desenvolvimentista industrial vigente, a exaustão ambiental, a queda 
da renda na agricultura, as insuficiências do pensamento clássico e 
dos debates contemporâneos acerca do desenvolvimento, dão 
contornos nítidos e precisos à nova e atual discussão acerca da 
construção de um novo paradigma desenvolvimentista a partir da 
noção de sustentabilidade. 

 
A idéia do desenvolvimento sustentável, por ser muito abrangente, permite 

abrigar diferentes concepções de crescimento econômico e da utilização e/ou gestão 

dos recursos naturais, gerando dúvidas conceituais e, principalmente, relativas às 

implicações práticas desse termo (ALMEIDA, 1997a). O que pode ser considerado 

desenvolvimento sustentável em uma região, pode não o ser em outra, devido às 

diferentes formas de relação homem-natureza. O conceito de desenvolvimento 

sustentável geralmente aparece na literatura de forma ampla, sendo que a sua 

elasticidade se dá por ser um termo muldimensional, abrangendo, entre outras já 

                                            
19 Sobre esse assunto ver, Becker, 1997; Becker. 1997; Brüseke, 1996, Gómez, 1997; Leff, 1998 e 
Viana 2001. 
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referenciadas, a questão tecnológica, ou seja, os paradigmas informacionais que 

apresentam relações variadas quanto à sua comunicação. 

Muitas vezes, o processo de sustentabilidade não consegue atender a todas 

as suas dimensões podendo, por exemplo, ser solucionada a sustentabilidade no 

aspecto econômico em prejuízo da sustentabilidade em outros, tais como o 

ambiental e o social, dada a complexidade e a heterogeneidade da busca da 

sustentabilidade. 

Dessa forma, o desenvolvimento sustentável deve ser analisado sob 

diferentes ângulos: o da sustentabilidade ambiental, o da sustentabilidade 

econômica, o da sustentabilidade cultural, o da sustentabilidade social e o da 

sustentabilidade política. (Quadro 10). 

 

QUADRO 10 - Os componentes básicos do desenvolvimento sustentável 

 
 
Sustentabilidade 
Ambiental 

A Base dessa Sustentabilidade está no fato de que a relação com o ambiente 
deve garantir a vida das gerações atuais, sem comprometer a vida das gerações 
futuras. 
As ações que destroem, poluem e degradam a natureza não têm mais espaço na 
nova visão de desenvolvimento. 
O grande desafio é a utilização de técnicas e processos de produção que estejam 
integrados com a natureza e comprometidos com sua preservação e 
recuperação. 

 
 
Sustentabilidade 
Social 

O atendimento às condições básicas de vida é o fundamento da Sustentabilidade. 
A garantia de alimentação, água, ar puro, moradia, saneamento, saúde, 
educação, cultura e lazer é indispensável. 
A prioridade deve ser a grande maioria da população que vive em estado de 
miséria, excluída dos benefícios gerados pela produção. No âmbito da agricultura, 
os produtores familiares historicamente discriminados e possuidores de vasto 
potencial de transformação  devem ser priorizados. 

 
 
Sustentabilidade 
Econômica 

Essa esfera da Sustentabilidade está relacionada com a possibilidade de 
reversão das disparidades no padrão de distribuição de renda no mundo, 
possibilitando o acesso da maioria da população a um padrão de renda mais 
digno. 
O outro aspecto econômico está relacionado ao potencial que o setor público tem, 
no sentido de assegurar as condições necessárias para que o processo de 
desenvolvimento seja viabilizado. 

 
 
Sustentabilidade 
Política 

A participação ativa das comunidades locais no processo de construção do 
desenvolvimento, de forma a gerar um compromisso com o futuro da região, é 
decisiva e fundamental para alcançar a sustentabilidade. 
A viabilização de espaços e métodos que propiciem a participação das 
comunidades de forma adequada é um instrumento indispensável. 

 
 
Sustentabilidade 
Cultural 
 
 

Como tivemos a oportunidade de acompanhar na história dos modelos de 
desenvolvimento, a implementação desses modelos ocorreu sem considerar o 
acúmulo de conhecimentos e os aspectos culturais das populações locais. 
Contrariamente a esses modelos, o desenvolvimento sustentável tem, como um 
de seus princípios básicos, o respeito às culturas de cada região e a preocupação 
com o resgate da cultura local, que foram esquecidos ou perdidos neste 
processo. 

Fonte: Mattei; Rebeschini, 2000a 
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No entanto, alguns autores privilegiam ora um, ora outro desses 

componentes, não enfatizando todos ao mesmo tempo. 

Por exemplo, Neder; Cleps Junior (1997) afirmam que o desenvolvimento 

sustentável está intimamente relacionado à necessidade de controle da população, 

eliminação da miséria e aumento da capacidade das populações rurais de influenciar 

e controlar o seu futuro. 

Para Jara (2000) o desenvolvimento sustentável é diálogo democrático e um 

exercício político de procura de consensos e de tomada de decisões subjetivas, 

inteligentes. O autor também defende que devemos tornar operativo o conceito de 

desenvolvimento sustentável, articulando a visão local com a global, o que possibilita 

interligar as diversas dimensões e entender melhor os relacionamentos campo-

cidade e os vínculos entre os setores. (JARA, 2001). 

Assim, o desenvolvimento rural de inúmeras áreas tenderá a depender muito 

mais da segmentação de mercados locais ou regionais impulsionada por residentes 

temporários, turistas, esportistas, aposentados, etc., do que de padronizados 

mercados nacionais ou externos que absorvem commodities e manufaturados 

(VEIGA, 2000). 

 

3.3.1. AGRICULTURA SUSTENTÁVEL20 

 

 

A agricultura é a atividade que está diretamente relacionada com a superfície 

terrestre, é o setor da economia que mais interage com o meio ambiente, daí ser 

necessário o equilíbrio entre o homem e os recursos naturais. 

É a partir de meados da década de 1980 que, segundo Ehlers (1999), a 

expressão agricultura sustentável passa a ser empregada com maior freqüência. No 

campo cientifico, há inúmeras definições de agricultura sustentável, originando 

dificuldades e contradições. Enquanto que para alguns a agricultura sustentável viria 

de uma generalização das práticas antes designadas como alternativas, para outros 

ela viria de uma mudança da agricultura convencional numa direção que ainda não 

esta clara, mas que combinaria vantagens dessas duas vertentes (EHLERS 1999)  

                                            
20 Sobre esse assunto ver também Carmo (1998). 
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Embora não objetivo discutir aqui as diferentes abordagens do que venha a 

ser agricultura sustentável, citamos, entre as mais recentes, a definição de 

Gliessman (2000, p. 600 - 601): 

A agricultura sustentável é aquela que reconhece a natureza 
sistêmica da produção de alimentos, forragens e fibras equilibrando, 
com eqüidade, preocupações relacionadas à saúde ambiental, justiça 
social e viabilidade econômica, entre os diferentes setores da 
população, incluindo distintos povos e diferentes gerações. 

 
Na revisão bibliográfica sobre agricultura sustentável, feita por Ehlers, (1999, 

p. 103) aparece um conjunto de seis tópicos recorrentes nas definições e conceitos:  

 
� manutenção a longo prazo dos recursos naturais e da 

produtividade agrícola; 
� o mínimo de impactos adversos ao ambiente; 
� retornos adequados aos produtores; 
� otimização da produção das culturas com o mínimo de 

insumos químicos; 
� satisfação das necessidades humanas de alimentos e de 

renda; 
� atendimento das necessidades sociais das famílias e das 

comunidades rurais. 
 

O mesmo autor (p.105 - 106) cita, ainda, o National Resarch Council para 

concluir que:  

Agricultura sustentável não constitui algum conjunto de 
praticas especiais, mas sim um objetivo: alcançar um sistema 
produtivo de alimento e fibras que: (a) aumente a produtividade dos 
recursos naturais e dos sistemas agrícolas, permitindo que os 
produtores respondam aos níveis de demanda engendrados pelo 
crescimento populacional e pelo desenvolvimento econômico; (b) 
produza alimentos sadios, integrais e nutritivos que permitam o bem 
estar humano; (c) garanta uma renda líquida suficiente para que os 
agricultores tenham um nível de vida aceitável e possam investir no 
aumento da produtividade do solo, da água e de outros recursos e 
(d) corresponda às normas e expectativas da comunidade. 

 
Vale ressaltar, no entanto, que como os problemas gerados pelo uso 

inadequado do solo, tornam sua capacidade de produção cada vez menor, a 

conservação dos recursos agrícolas deve ser sustentável do ponto de vista dos 

recursos renováveis (água, terra, vegetação). Dessa maneira, “novas” opções 

emergem como a agricultura ecológica.21 (Figura 4) 

                                            
21 Altieri (2000, p.36) argumenta que: “O enfoque da Agroecologia é nos agricultores com poucos 
recursos, isto é, aqueles que têm menor acesso aos insumos tecnológicos e poucas relações com o 
mercado. A agroecologia vê esses agricultores como o ponto de partida para uma estratégia de 
desenvolvimento rural sustentável”. 
Ainda sobre esse assunto ver: Campos (1999). 
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FIGURA 4 - Diferentes correntes da agricultura ecológica 

Fonte: Bonilla, J. A.1992. 
Como pode-se perceber na figura 4, há diferentes correntes da agricultura 

ecológica, cada uma com características próprias, mas todas com o objetivo da 

sustentabilidade. Talvez o primeiro documento no Brasil sobre agricultura ecológica 

tenha surgido durante o Primeiro Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa, 

realizado em Curitiba, em 1981, conforme relata Bonilla, (1992). Ainda este autor 

propõe chamar este novo tipo de agricultura como “otimização produtiva”, que é 

apenas um eufemismo para não utilizar a perigosa expressão “agricultura 

alternativa”.  

Esclarece, também, que: ”[...] a agricultura ecológica se apresenta como uma 

forma eficiente de assegurar a permanência do homem no meio ambiente rural. E 

esta permanência deve estar alicerçada numa estrutura realmente sólida e, portanto, 

apoiada na unidade essencial da espécie humana: a família” (BONILLA,1992, p.119 

- 120). 

Desse mesmo pesquisador, (1992) apresenta-se um modelo de “otimização 

produtiva” esquematizado, a seguir, na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 - Otimização produtiva 

Fonte: Bonilla, J. A (1992) 
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Para que tais elementos garantam a otimização produtiva ou a 

sustentabilidade, deve-se, de acordo com Gliessman (2000), envolver a integração 

da ecologia e o saber cultural o que garantirá uma base sustentável. 

A necessidade de mudança busca, nos agroecossistemas, elementos para 

promover um desenvolvimento equânime e sustentável. A agricultura deveria ser 

vista como um ecossistema e que as práticas agrícolas e a pesquisa não se 

preocupem com altos níveis de produtividade de uma mercadoria em particular, mas 

sim com a otimização do sistema como um todo (ALTIERI, 2000).  

Para pensarmos em uma agricultura sustentável, em otimização produtiva, 

necessita-se planejar o espaço de acordo com os ecossistemas locais,22 enfatizando 

os agrossistemas como unidade de estudo. 

Gliessman (2000) constitui o diagrama na figura 06 mostrando as 

interconexões e interações existentes entre os componentes ecológicos e sociais 

dos agroecossistemas.  

FIGURA 6 - Componentes ecológicos e sociais dos agroecossistemas 

Fonte: Gliessman, 2000 

                                            
22 Para um melhor entendimento do texto segue-se as seguintes definições de acordo com 
Gliessman (2000, p.61):“Um ecossistema pode ser definido como um sistema funcional de relações 
complementares entre organismos vivos e seu ambiente, delimitado por fronteiras escolhidas 
arbitrariamente, as quais, no espaço e no tempo, parecem manter um equilíbrio dinâmico, porém 
estável”. [  ] Ou em outras palavras: é um conjunto das relações recíprocas entre determina meio 
ambiente e a flora, a fauna e os microorganismos que nele habitam, e que incluem os fatores de 
equilíbrio geológico, atmosférico, metereológico e biológico. [...] Um agroecossistema é um local de 
produção agrícola-uma propriedade agrícola, por exemplo – compreendido como um ecossitema. O 
conceito de agroecossistema proporciona uma estrutura com a qual podemos analisar os sistemas 
de produção se alimentos como um todo, incluindo seus conjuntos complexos de insumos e 
produção e as interconexões entre as partes que os compõem”. 
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“Os princípios básicos de um agroecossistema sustentável são a conservação 

dos recursos renováveis, a adaptação dos cultivos ao ambiente e a manutenção de 

um nível moderado, porém sustentável, de produtividade” (ALTIERI, 2000, p. 59). A 

figura 7 resume os requisitos para o desenvolvimento da agricultura sustentável. 

Gerenciamento, uso
e Conservação de

Recursos Produtivos

Requisitos para
uma Agricultura

Sustentável

Desenvolvimento e 
Difusão de Tecnologias
Apropriadas, Acessíveis 

e Baratas

Mudança Institucional
Organização Social

Crescimento da 
Capacidade

Desenvolvimento de
Recursos Humanos

Pesquisa Participativa

Políticas Agrárias Compatíveis
Mercados e Preços Viáveis
Investimentos Financeiros

Proteção Ambiental
Estabilidade Política

 

FIGURA 7 - Requisitos para uma agricultura sustentável  

Fonte: Altieri, 2000 
 

A consciência pela preservação ambiental está cada vez mais crescente na 

sociedade. Ao mesmo tempo, o consumidor está mais exigente em relação à 

qualidade do alimento que compra, procurando produtos saudáveis, com higiene e 

segurança. Neste sentido a produção ecológica ou orgânica está aparecendo como 

uma alternativa. 

Entretanto Gomez (1991, p. 108) pontua: 

[...] as propostas de uma agricultura alternativa (agricultura 
orgânica, agricultura natural) vem de longa data mas ficaram até hoje 
reduzidas a pequenos grupos sem nenhuma ou pouca influência nos 
processos de desenvolvimento das sociedades. Será que chegamos 
ao momento histórico em que tais propostas poderão se tornar 
alternativas reais de desenvolvimento? Que condições tecnológicas, 
políticas e econômicas serão necessárias? 
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3.3.2. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AGRICULTURA 

 

Um novo paradigma para o crescimento econômico está sendo proposto pela 

sustentabilidade ambiental na agricultura a partir da constatação de conseqüências 

ambientais cada vez mais nítidas, desde a degradação do solo, a desertificação, a 

arenização, a escassez da água, etc., afetando todos que dependem da biosfera. 

Além disso, necessita-se buscar, simultânea e integralmente, soluções sistêmicas 

para os problemas econômicos, político-sociais e ambientais. 

É preciso repensar o uso dos recursos naturais e as conseqüências para a 

sociedade. Esse repensar precisa estar apoiado no paradigma do desenvolvimento 

sustentável que permite, aos poucos, a conversão para uma vida rural harmônica 

com o desenvolvimento econômico e a qualidade ambiental. 

A sustentabilidade ambiental é um dos fatores talvez o mais importante para 

que a sustentabilidade rural ocorra, e, por isso, emerge no centro do debate. A 

tecnologia defendida e/ou proposta para uma agricultura sustentável deve ser 

adequada ao meio ambiente. Nesse sentido, o surgimento de sistemas produtivos 

nos quais as práticas da rotação de cultivos, a pesquisa de fontes alternativas de 

nutrição, as novas estratégias de gestão, as soluções integradas de luta contra as 

pragas e moléstias e os sistemas alternativos de pecuária são proposições 

específicas que tentam construir a base de uma agricultura alternativa ou 

sustentável (ALMEIDA, 1998). 

Cabe ressaltar que para termos uma sustentabilidade ambiental na agricultura 

é necessário buscar algumas metas como as que foram citadas à página 65. Estes 

aspectos, e talvez outros igualmente relevantes, impõem a necessidade de 

mudanças que vão desde a disponibilidade de alternativas tecnológicas à questão 

da conjuntura política. Pois, como diz Kaimowitz (1997), a conjuntura política ainda 

favorece uma agricultura de caráter excludente que degrada os recursos naturais. 

Nesse contexto, Altieri; Masera (1997, p. 75 - 78) afirmam que: “As causas 

dos problemas ambientais envolvem inter-relações complexas entre as condições 

biofísicas, tecnológicas e socioeconômicas em nível local e, em nível nacional e 

internacional, as estruturas sócio-políticas”. Assim a busca de políticas agrícolas 

adequadas deve ser encarada como de importância macro-econômica, com uma 

visão holística, que envolva as dimensões técnica, econômica, sociocultural e 

ambiental. 
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No dizer de Romeiro (1998, p. 258):  

O que está em jogo com a ascensão da problemática 
ambiental ao centro de atenções requer muito mais do que a simples 
sobreposição de políticas ambientais corretivas de excessos ou erros 
no uso de técnicas consideradas as mais eficientes, mas uma 
mudança do padrão tecnológico dominante. [...] a essa mudança de 
padrão deve ser acrescentada a necessidade de articular as políticas 
agrária e agrícola numa nova estratégia de desenvolvimento rural 
centrada na agricultura familiar que, embora tardiamente, faça com 
que o setor agrícola cumpra a função histórica de regulador da oferta 
de mão-de-obra para o setor urbano industrial 

 

Cabe ressaltar, aqui, o papel de algumas instituições e organizações não-

governamentais, que desenvolvem trabalhos de pesquisa, assessoria, formação e 

difusão na área de tecnologias alternativas para a agricultura. As ONGs têm 

trajetórias diferenciadas e diversidade em termos de concepção do processo 

sustentável, porém compartilham na busca da construção da agricultura do futuro. 

Altieri (2000, p. 33), refere-se ao papel desempenhado por essas 

organizações não-governamentais. “Algumas ONGs demonstraram uma capacidade 

única de compreender a natureza específica e diferenciada da pequena produção, 

promovendo experiências bem-sucedidas na geração e transferência de tecnologias 

camponesas”. 

Apesar das controvérsias, é fato palpável que houve grandes avanços na 

questão ambiental. As pressões e denúncias das ONGs têm surtido resultados 

favoráveis. 

 

3.3.3. A AGRICULTURA FAMILIAR E A CRIAÇÃO DE UM “NOVO RURAL” 

 

Nos últimos anos emerge, no debate acadêmico, a questão da agricultura 

alternativa, a agricultura ecológica e sustentável. E, como diz Silva (1999, p. 55), 

“[...] a importância desse movimento por uma agricultura alternativa não está ao 

nível da ‘produção da produção’, mas da ‘produção da consciência’”. 

As transformações recentes no meio rural, advindas do processo capitalista, 

incitam a uma mudança para o “novo rural”. Este passa a ser refletido como uma 

imagem agradável à vista, ao ouvido ou ao espírito. O desenvolvimento científico e 

tecnológico da agricultura apresenta-se como um problema político e, portanto, 

como uma questão que não é socialmente neutra. 
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Os avanços tecnológicos apresentam-se cada vez mais rápidos e complexos, 

de forma que os agricultores devem adotar uma posição de vanguarda na busca da 

informação e aprendizado, assumindo a condição de administradores com visão 

sistêmica, visando à auto-sustentabilidade.  

Constata-se, pois, que a expansão do capitalismo reestrutura o campo:  

[...] além de viabilizar o surgimento e a consolidação dos 
complexos agroindustriais, estimulou uma enorme diversificação da 
produção agropecuária (floricultura, fruticultura, ranicultura, 
piscicultura, carcinocultura, produção de derivados de leite, de carne, 
etc.) voltadas para o atendimento de mercados consumidores 
exigentes de produtos personalizados e de maior qualidade nutritiva. 
Por outro lado, proporcionou uma significativa expansão das 
atividades não-agrícolas, a exemplo do turismo rural, das feiras 
agropecuárias, rodeios e exposições, das construções de imóveis 
como opção de moradia, etc.” (PEIXOTO, 1998, p. 73).23 

 
Essas atividades não-agrícolas manifestam-se como uma necessidade de 

serviços no meio rural. Nessa perspectiva de mudanças, os serviços, antes 

estritamente considerados como características das cidades, passam a ser 

necessários nas áreas rurais como: transporte, comunicações, saúde, 

entretenimento, etc. 

A agricultura assume uma racionalidade moderna: o agricultor profissionaliza-

se; o mundo rural perde seus contornos de sociedade parcial e integra-se 

plenamente à sociedade nacional (WANDERLEY, 1999). 

O “novo rural” passa a ser vendido, em um sentido simbólico, como um 

ambiente natural, livre da poluição, da violência e da agitação estressante dos 

centros urbanos (PEIXOTO, 1998). No entanto, pode-se observar que, atualmente, 

definir limites entre o urbano e o rural torna-se, cada vez mais difícil, dada a 

interpenetração entre essas categorias.  

Vale ressaltar que as mudanças ocorridas no meio rural brasileiro não se 

realizam homogeneamente em todos os lugares e em todas as classes, uma vez 

que são influenciadas por inúmeros fatores. Pensar nas transformações da 

agricultura familiar requer que reflitamos sobre as políticas públicas, considerando 

que, enquanto alguns agricultores alcançam o que há de mais moderno, outros cada 

vez mais se distanciam dessas inovações. 

 

                                            
23 Ver também do mesmo autor. A pesquisa e a agricultura familiar (1999). 
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Desde os anos 90, a agricultura familiar representa uma preocupação do 

Estado, mesmo que sua ação seja ineficaz, pois ainda atinge a minoria das unidades 

de produção. Esta deve ser vista como prioritária para o desenvolvimento rural sob a 

concepção de um “novo mundo rural” que, segundo Flores; Macedo (1999, p.02)  

 
[...] além de um espaço de preservação ambiental, o rural 

começa a ser visto pelos formuladores de políticas públicas também 
como uma oportunidade de gerar novas formas de ocupação e renda 
para segmentos da população que aí vivem e que, em geral, não tem 
a qualificação necessária para se inserir nos setores urbanos em 
expansão. 

 

Repensar a agricultura nos remete a algumas questões que destacam 

dicotomias a respeito dessa atividade. Ferreira; Zanoni (1998, p. 16) tratam de uma 

delas, indagando: 

 
[...] diante dos efeitos do modelo latifúndio/grande empresa 

em termos de exclusão social e pauperização tanto rural como 
urbana, em que medida é pertinente, tanto do ponto de vista teórico 
como em termos de políticas públicas, pensar em alternativas para 
construir outra agricultura onde se consolidem os segmentos menos 
capitalizados da agricultura familiar e os assentamentos rurais? 

 
Diante dessa questão, coloca-se a necessidade de um planejamento político, 

econômico, para reverter o ciclo vicioso no qual o latifúndio/grande empresa são 

alimentados com leis que os beneficiam ou privilegiam. A mesma dicotomia ocorre 

em relação ao mercado: as relações de mercados apresentam-se complexas e 

heterogêneas, privilegiando alguns produtos e produtores. 

Ainda Ferreira; Zanoni (1998, p.16 - 17) abordam a dificuldade de acesso de 

mercado à agricultura familiar: 

A pequena agricultura familiar tem de fato na produção de 
subsistência um dos seus pontos fortes, não por ser intrinsecamente 
avessa às culturas de mercado, mas por ter dificuldades de acesso 
ao mercado, seja por insuficiência de recursos (meios de produção e 
financiamento das atividades produtivas, conhecimentos técnicos ou 
terras suficientes e adequadas para desenvolver as culturas 
comerciais mais conhecidas), seja por falta dos meios de 
comercialização (escoamento da produção, acesso a preços 
compensatórios). 

 
Wanderley (1999, p. 35) refere-se à adaptação da agricultura familiar quanto 

às tendências do “novo” mundo rural, que vê, 

[...] nas sociedades modernas, multiplicarem-se outras formas 
da agricultura familiar não camponesas. São aquelas que, sob o 
impacto das transformações de caráter mais geral - importância da 
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cidade e da cultura urbana, centralidade do mercado, mais 
recentemente globalização da economia, etc. - , tentam adaptar-se a 
esse novo contexto de reprodução, transformando-se interna e 
externamente em um agente da agricultura moderna. Essa questão  
não pressupõe a idéia  de que se pode tornar plural o quadro de 
alternativas existentes de desenvolvimento rural e agrícolas. 

 
Santos (1999, p. 15) enfatiza as transformações por que passa o meio rural, 

constatando: 

Que o rural esteja perdendo parte de sua dimensão agrícola, 
que a família, enquanto unidade moral, de consangüidade e de 
trabalho esteja se flexibilizando e se abrindo/ que haja uma tendência 
a individualização e à fragmentação espacial de membros/ que a 
hierarquização e a transmissão patrimonial estejam se redefinindo, 
tudo isso, não há dúvida, se faz presente o que também não é só de 
agora, porém nem tudo é fim, nem tudo é linear e evolutivo no 
sentido de romper com o já vivido e concebido. 

 
Assim, novas estratégias surgem frente ao processo de transformação do 

mercado, das espacialidades e de todos os atores sociais participantes dessa 

redefinição que envolve e reproduz a agricultura familiar. A pluriatividade, a 

multifuncionalidade de tarefas e a agregação do trabalho da mulher manifestam 

estratégias de enfrentamento de desafios para conseguir a reprodução da produção 

familiar. 

A complementação de renda, por meio da diversificação de atividades, 

aparece como elemento essencial, indicando que o recurso à pluriatividade propicia 

aos agricultores familiares melhores condições de vida. Entretanto, devem ser 

observadas as particularidades de cada lugar, pois cada um apresenta 

especificidades próprias. Enfocando esse aspecto, Alentejano (1999, p. 169) 

observa que: 

 
[...] não devemos cair no equivoco de criar mais uma 

dicotomia, mas sim, criar condições para a multiplicação de 
estratégias de desenvolvimento no meio rural, de forma a  garantir 
condições de vida mais dignas para a população que habita hoje o 
meio rural, assim como para aqueles que poderão vir a buscá-lo 
como alternativa de sobrevivência. 

 
O processo de globalização traz efeitos sobre a atividade agrícola e sobre o 

trabalho dos membros da família. Dentro dessa perspectiva, Brumer (1999, p. 223 - 
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224) considera que os agricultores familiares do Rio Grande do Sul24 têm 

apresentado algumas situações distintas, não excludentes entre si, tais como: 

1. Alguns produtores, principalmente dentre aqueles inseridos 
nos sistemas de produção que incorporaram inovações tecnológicas 
exigentes de grande quantidade de capital; tais como as culturas de 
arroz irrigado, soja e trigo, transformaram-se em agricultores 

profissionais [...] 
2. Muitos produtores passaram a produzir sob a forma de 

integração à agroindústria [...] numa forma de relação na qual a 
indústria assume grande parte do poder de decisão sobre a produção 
agropecuária. 

3. Alguns produtores e/ou membros de suas famílias 
começaram a trabalhar nos setores de serviços e de transformação 
semi-industrial ou industrial [...] 

4. Em muitos casos, tendo em vista a viabilização 
socioeconômica da unidade de produção familiar e a criação de 
empregos do meio rural, alguns produtores adotaram novas 
estratégias produtivas e/ou fizeram modificações nos sistemas de 
produção. 

 

Atualmente, percebe-se que o desenvolvimento rural incorpora novos 

adjetivos às novas configurações espaciais, denominadas rurbans, rural no farm, 

entre outros. O que realmente importa não é o nome e, sim, as suas características. 

Então o que é o rural? O rural deixa de ser aquele espaço estritamente agrícola; 

novos elementos vão sendo a ele incorporados. Assim, um determinado local 

poderia ser chamado de rural segundo a predominância de certas relações sociais 

(TEIXEIRA; LAGES, 1997). 

Se até certo momento o rural era associado ao meio natural, hoje, o 

relacionamos com outros elementos, como a cultura. Sobre esse aspecto, Teixeira; 

Lages, (1997 p. 13) afirmam: 

Os avanços na hibridação, na engenharia genética, assim 
como os demais avanços tecnológicos que permitem a modificação 
de certos elementos do meio físico (irrigação, drenagem, calagem, 
cultivo em estufas, quebra-vento, etc.), reduziram a dependência da 
agricultura das condições do meio físico. 

Teixeira; Lages (1997, p.14) se referem a essas transformações no espaço 

rural, perceptíveis pela dinâmica da construção social: “[...] as transformações 

observadas no decorrer dos últimos decênios fizeram descobrir que o campo não é 

um lugar de formas extemporâneas, fossilizadas através do tempo”. Entretanto, não 

podemos esquecer que o desenvolvimento rural não é homogêneo, e que a 

                                            
24 Schneider (1999) realiza um estudo sobre pluriatividade no Rio Grande do Sul. 
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transformação do espaço rural é fruto de inúmeros fatores, como o econômico, o 

político, o social, etc. 

Uma das noções recentemente discutidas no âmbito da realidade rural é a da 

pluriatividade, que se apresenta como um novo paradigma da sustentabilidade, 

trazendo inúmeras controvérsias. Ao passo que alguns acreditam na pluriatividade 

como uma saída para a agricultura familiar, outros simplesmente a ignoram pelo fato 

da nossa estrutura agrária ser diferenciada. O termo pluriatividade, no Brasil, é 

discutido a partir da década de 1990, enquanto na Europa, vem sendo difundido 

desde a década de 1980 (ALENTEJANO, 1999). 

A noção de pluriatividade vem, de acordo com Alentejano (1999) com uma 

multiplicidade de estratégias de profissionalização e especialização. Para ele, no 

Brasil, onde o processo de modernização agrícola se concentrou no latifúndio e, 

praticamente, não se teve a formação da agricultura familiar moderna, a utilização da 

pluriatividade resultaria em um despropósito ou em nada contribuiria para a 

elucidação da dinâmica social . 

E acrescenta que: 

[...] o desenvolvimento da pluriatividade significa uma forma 
de acentuação da exploração capitalista, na medida em que faz parte 
do conjunto de transformações em curso no mundo de hoje que 
apontam para a flexibilização e precarização das relações de 
trabalho e para a reestruturação produtiva que têm como efeito 
básico o aumento da exploração do trabalho e a ampliação da 
margem do lucro dos capitalistas (ALENTEJANO, 1999, p.150). 

 
Com base na argumentação desse autor, pode-se constatar que a base do 

processo está no poder capitalista que visa a demonstrar a subordinação da 

agricultura familiar. Apesar de todas as contradições no debate, renasce uma 

esperança no desenvolvimento rural, baseado nas possibilidades de utilizar a 

agricultura, a partir da noção da pluriatividade de modo mais amplo na análise dos 

processos sociais, econômicos e espaciais no Brasil. Alentejano(1999) acredita 

nesta resposta, uma vez que: 

a) a crise do modelo fordista tende a generalizar, levando à 
ampliação da desconcentração espacial, podendo fazer surgir 
processos tipicamente de industrialização difusa - a fuga de capitais 
industriais da Grande São Paulo e a procura por parte de grandes 
empresas de áreas industriais novas parecem ser hoje um indício 
claro disso - , o que, certamente, contribuirá para ampliar as 
possibilidades de desenvolvimento da pluriatividade;  

b) as dificuldades crescentes para que os pequenos 
agricultores sobrevivam apenas da produção agrícola, junto com o 
processo de urbanização acelerado do meio rural-visível não apenas 
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pela subordinação cada vez maior do agro ao industrial e financeiro, 
mas também na expansão da infra-estrutura urbana para o meio rural 
– tendem a empurrar os trabalhadores do campo cada vez mais em 
direção à pluriatividade. (ALENTEJANO, 1999, p. 168) 

 
Entretanto, não podemos considerar a pluriatividade como a salvação do meio 

rural, visto que em algumas regiões, o desenvolvimento agrícola destaca-se no 

cenário. Nesse caso, em que as potencialidades da produção eminentemente 

agrícola estão presentes, podem ser obtidos resultados bem melhores, desde que 

elas estejam apoiadas por políticas voltadas para a agricultura familiar 

(ALENTEJANO, 1999). 

Brumer (1999, p. 246), baseado nos dados de uma pesquisa da 

EMATER/1992, resume as buscas de alternativas para a produção familiar no 

Estado Gaúcho: “Os dados podem indicar, ainda, que uma das alternativas 

existentes para a produção familiar é a diversificação produtiva, tanto no interior de 

cada estabelecimento agropecuário como entre unidades produtivas e entre 

regiões”, concluindo que: 

Finalmente, caso se deseje especular a respeito de uma 
possível vocação da produção familiar na agricultura, pode-se sugerir 
que o aumento da produção de frutas e de olerículas no Sul do Brasil 
caminha nessa direção ao propiciar aos produtores familiares - cujas 
propriedades, de um modo geral, são de pequenas dimensões - uma 
maior diversificação da produção, acompanhada de um melhor 
aproveitamento da mão-de-obra disponível e da possibilidade de 
colocação de seus produtos no mercado urbano em expansão 
(BRUMMER, 1999, p.246). 

Assim, debater e conhecer com maior profundidade projetos alternativos de 

desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar ganha um significado teórico 

e político cada vez mais importante, uma vez que abre perspectivas para a 

construção de propostas concretas que venham a superar problemas decorrentes da 

imensa exclusão e miséria social no meio rural brasileiro. 
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A terra nova era um paraíso [...] 

Era o índio o Senhor do Continente 

Foram chegando os conquistadores[...] 

Nascia um novo tipo americano [...] 

[...] Cada pedra, cada rua tem um toque de imigrantes. 

Levantaram com seus sonhos um país que não tem dono. 

[...] Não me sintas forasteiro, não me invente geografias 

Sou tua raça, sou teu povo.  

Sou teu irmão do dia-a-dia. 

(Cd Raíces de América: Seleção de Ouro- “Fruto de Suor” – Tony 

Osanah/Enrique Bergen) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. FORMAÇÃO HISTÓRICA DO ESPAÇO DO RIO GRANDE DO SUL, COM 

ÊNFASE NA CAMPANHA GAÚCHA 

 

No estado do Rio Grande do Sul, distinguem-se diferentes formas de 

ocupação, marcadas pela economia e por fatores naturais, os quais refletem na sua 

história as características sociais, políticas e econômicas, demonstrando como 

ocorreu a apropriação do solo e a produção nele realizada. 

Ao sul do Estado, estão os campos da Campanha Gaúcha. São campos 

nativos, destinados, principalmente, à alimentação do gado. Já, ao norte do estado, 

estão as matas nativas, onde foi desenvolvida a agricultura pelos “colonos”, 

cultivando diversos produtos mais voltados à subsistência. O norte e o sul do Estado 

estão separados por uma parte que é conhecida como Depressão Central, drenada 

pelos rios Jacui e Ibicui. 

Dá-se destaque nesse trabalho, por ser o “locus” dessa pesquisa, à ocupação 

da Campanha Gaúcha, que parece manifestar, ainda, traços sócio-espaciais da 

época de colonização.  

Falar da ocupação gaúcha é dizer que ela está ligada ao desenvolvimento 

econômico do Brasil, pois enquanto os interesses da Metrópole (Portugal), 

restringiam-se especificamente ao nordeste, o Rio Grande do Sul ocupava uma 

posição secundária para um futuro povoamento. 

Como afirma Furtado (1984, p. 06): “O início da ocupação econômica do 

território brasileiro é em boa medida uma conseqüência da pressão política exercida 

sobre Portugal e Espanha pelas demais nações européias”. Dessa forma, devemos 

entender o processo de ocupação e desenvolvimento do Rio Grande do Sul, como 

fazendo parte da História do Brasil, tendo ocorrido a disputa pelo espaço sul rio-

grandense ocorre entre portugueses e espanhóis, nos séculos XVII e XVIII.  

Há que se destacar, também, que o Rio Grande do Sul integrou-se, 

tardiamente, ao restante do Brasil Colonial. Pesavento (1985, p. 07), salienta que: 

 
Foi descoberto no inicio do séc. XVI, a partir de expedições 

litorâneas de exploração e comércio de pau-brasil, típicas da fase 
pré-colonizadora, que chegaram até o litoral do extremo sul do Brasil. 
Destas viagens, resultaram registros e descrições da costa gaúcha, 
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assim como a generalização do nome ‘Rio Grande de São Pedro’ 
para toda a área. 

 
Corsetti (1999) sustenta a idéia de integração tardia do Rio Grande do Sul ao 

conjunto brasileiro, enquanto mantinha uma função estratégica, o que implicou em 

sua estruturação como zona militar-fronteiriça. Ainda, conforme a autora (1999, p. 

223) “O critério fundamental para que fossem concedidas as sesmarias foi a 

prestação de serviços militares”. Ainda Corsetti (1999, p. 223) explica o caráter 

militar na origem das estâncias na Campanha: 

 
Tendo por objetivo a defesa da fronteira e a consolidação das 

vantagens obtidas através de campanhas bélicas, o governo 
português concedia propriedades aos militares que estabeleciam 
estâncias na campanha, ao longo da fronteira sudoeste do atual 
Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Isto implica a origem da concentração de terra e do gado nos primórdios 

tempos de ocupação do espaço gaúcho, ocorrida a partir de 1736, quando foram 

concedidas as primeiras sesmarias a ex-tropeiros e militares que participaram da 

luta pela fixação dos limites portugueses ao sul do continente (SALAMONI, 1992). 

Também sobre a organização espacial do Rio Grande do Sul, como espaço 

de reprodução, Miorin (1988, p. 221), relata que: 

 
A existência de um espaço que capitalizaria o necessário para 

assegurar a produção e a acumulação, orientou a ocupação e, 
posteriormente, a colonização das áreas do Rio Grande do Sul, 
ocupadas por Portugal e localizadas ao Sul e ao Norte (Vacaria do 
Mar e Vacaria dos Pinhais). 

 
A produção no Rio Grande do Sul está atrelada à presença dos jesuítas, além 

dos sete Povos das Missões, nas colônias espanholas e portuguesas. Com a 

penetração dos jesuítas espanhóis, procedentes do Paraguai (1626), fixaram-se 

núcleos populacionais por toda a região centro e oeste da Província do Rio Grande 

(SALAMONI, 1992).  

O município de São Francisco de Assis inscreve-se nesta área de origem 

jesuítica sendo que, de acordo com alguns estudiosos, a redução (São Thomé) teria 

sido construída próxima ao município de Jaguari e, de acordo com. Haigert (1999), 
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esta redução, na realidade, estaria localizada próximo ao rio Jaguari, denominado 

Jaguari–Guaçu, no atual município de São Francisco de Assis. 25 

 

4.1. IMIGRAÇÃO E O PROCESSO DE COLONIZAÇÃO: A FORMAÇÃO DAS 

UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIARES 

Ao lado das sesmarias e dos campos de criação de gado, a historia do Rio 

Grande do Sul tem a presença da pequena propriedade. Salamoni (1992) explica 

que esta é fruto da migração pioneira das ilhas dos Açores, Madeira, posteriormente 

seguida pelos imigrantes de origem européia. 

As primeiras iniciativas relativas à imigração ocorrem por volta de 1752, com 

imigrantes açorianos, em 1824 com os alemães e, mais tarde, em 1874, com a 

imigração italiana. 

Foram os colonos açorianos que deram inicio à produção combinada de 

produtos de subsistência e produtos comerciais, principalmente o trigo e o linho 

(CORSETTI, 1999). 

No Rio Grande do Sul, a imigração teve um sentido diferente daquele de São 

Paulo, por exemplo. Ela tinha como objetivo amenizar as dificuldades inerentes à 

particularidade da situação da economia rio-grandense no contexto do país e não 

como solução alternativa para aqueles cuja produção se baseava no trabalho 

escravo (SALAMONI, 2000). 

A necessidade do povoamento nas zonas fronteiriças no Estado do Rio 

Grande do Sul, a estrutura montada pelo sistema de colonização oficial, concedendo 

vantagens à imigração estrangeira (ao lado de elaboração de leis favoráveis a este 

processo), a inexistência de concorrência entre a atividade que se desenvolve no 

latifúndio e a que será desenvolvida na pequena propriedade e a exigência de 

consumo dos centros urbanos, foram fenômenos complementares ao processo da 

inserção e consolidação da pequena propriedade rural no Rio Grande do Sul 

(LANDO; BARROS, 1980). 

Surge, então, uma política imigratória que tem por objetivos básicos dispor de 

mão-de-obra livre nas áreas de produção para a exportação e um mercado interno 

consumidor, além de povoar estrategicamente as regiões periféricas do território, 

                                            
25 Análises aprofundadas da ocupação do Rio Grande do Sul e da Campanha Gaúcha podem ser 
encontradas em, Bezzi, 1985, Carrion Junior, 1981; Cunha, 1994,  Costa 1988, Giron, 1980; Moure, 
1980, Tambara 1983, Pesavento, 1983. Outro texto interessante também é tratado por Costa, 1999. 
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com o intuito de diminuir a posse. Foi com a chegada dos imigrantes alemães, por 

volta de 1824 que, efetivamente, se implantou, no Rio Grande do Sul, o processo de 

produção alternativa à produção pastoril, baseado na policultura e no uso da mão-

de-obra familiar (TAMBARA,1983). 

Pesavento (1985, p. 46) refere-se a dois momentos da imigração: 

 

Com referencia à vinda dos imigrantes alemães, 
preponderavam, ao que parece, os interesses relacionados com o 
povoamento e colonização de área ainda virgem e com a 
possibilidade de que núcleos de pequenos proprietários agrícolas 
pudessem vir a neutralizar, pelo seu peso, o poder de oligarquia 
regional. Não pode ser desconsiderada, também nessa época, a 
perspectiva da diversificação da estrutura produtiva [...] 

Já com referência à vinda dos italianos, o interesse do centro, 
ao que parece, se prenderia, primordialmente, a dois fatores básicos: 
promover o abastecimento do mercado interno brasileiro gerado pelo 
complexo cafeeiro e formar, no sul, núcleos coloniais bem sucedidos 
que pudessem servir como foco de atração à imigração estrangeira 
para o país. 

 

Como os campos da Campanha Gaúcha estavam sendo ocupados com 

atividade de criação de gado, os agricultores familiares foram ocupando as áreas 

com maior declividade, as marginais e as áreas com mata nativa.  

A reprodução dos pequenos proprietários valorizava a propriedade individual 

da terra e as relações da produção baseadas no trabalho coletivo do grupo familiar, 

formando as chamadas colônias (SALAMONI, 1992). 

Assim, algumas colônias prosperaram mais que as outras, sendo um dos 

fatores a localização, ou seja, maior possibilidade de escoamento da produção 

excedente. 

Nesse contexto, Kliemann (1986, p.35) refere-se aos imigrantes: 

 
Os luso-brasileiros e alemães haviam ocupado as melhores 

áreas. Aos imigrantes, na maioria italianos, que a partir de 1870, 
começaram a entrar na província restaram as regiões de beira de 
planalto, montanhosa e coberta de matos, do Alto Uruguai e da faixa 
reservada de dez léguas da fronteira. 

 

A imigração alemã e a italiana, fruto de interesses que estabeleceram a área 

geográfica a ser ocupada, o tipo de propriedade, com produção diversificada e mão-

de-obra familiar estiveram isoladas do setor pecuarista gaúcho, pois tinham como 
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objetivo inicial a subsistência, embora, em seguida, produzissem excedentes que 

foram comercializados (MOURE, 1980). 

Nota-se que a agricultura familiar, no estado gaúcho, representa um papel 

marcante desde a sua inserção, expresso por valores econômicos, sociais e 

políticos. A agricultura diversificada e a intensividade do trabalho são fatores 

marcantes. 

Os primeiros povoadores de São Francisco de Assis foram os índios e afora 

os imigrantes lusos e espanhóis, famílias francesas, alemães e italianas, 

sucessivamente foram povoando a região. A imigração italiana ocorre na década de 

1890, com duas correntes de origem: imigração direta, via Silveira Martins, ocorrida 

em 1889 e imigração indireta, via Uruguai, pelas cidades de Rivera/Santana do 

Livramento (HAIGERT, 1999). 

A dualidade constituída pela lavoura empresarial e pela lavoura de 

subsistência, no estado do Rio Grande do Sul, originou-se nos princípios da 

formação territorial, perdurando até os dias atuais. Assim, latifúndio e pequena 

propriedade – pecuária tradicional e agricultura colonial, alternaram-se em funções 

que auxiliaram a sustentar o crescimento do pólo dominante, dando continuidade ao 

processo de integração do Estado ao núcleo da economia brasileira (FEE, 1982). 

Atualmente, a pequena propriedade representa uma significativa parte do 

espaço rural porém estão sofrendo um processo de minifundização, que ocorre por 

meio da partilha das terras dos imigrantes, resultando na reorganização do espaço, 

bem como na formação de novas unidades familiares. 
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Quando te vejo meu pago 

Um tanto humilde, sem luxo [...] 

Eu me sinto mais gaúcho, 

Mais feliz e mais honrado; 

Pois teu chão idolatrado, Apesar de não ser grande 

É aonde mais s’ espande 

A linda vida campeira, 

Que faz viver altaneira 

A tradição do Rio Grande 

 

Ney Dumont Ribeiro. “À minha terra” In: HUGO, IOLETE, RENATO. São 

Francisco de Assis no seu primeiro centenário de emancipação política-econômica-

administrativa. 1884-1984. Porto Alegre:NBS Ltda. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PERFIL SÓCIOECONÔMICO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR DO 

2º DISTRITO, VILA TOROQUÁ - SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS 

 

5.1. ORGANIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS RURAIS  

 

As propriedades entrevistadas, num total de cinqüenta e uma, todas de base familiar, 

localizam-se em diversas localidades do 2º Distrito, Vila Toroquá.( Anexo 01). A 

tabela 05 apresenta o nome das localidades e o número de famílias entrevistadas.  

 
TABELA 5 - Nome da localidade e número de famílias entrevistadas 

 Nº de famílias entrevistadas 
Buricaci 05 
Fátima do Inhandiju 06 
Passo do Banhado 02 
Mocambo 01 
Passo do Leão 07 
Perseverança 07 
Piquiri 03 
Rincão dos Bonelli 01 
Rincão dos Dornelles 02 
Salbegos 04 
Vila Toroquá 13 
Total 51 entrevistas 

Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 
 

As distâncias das propriedades em relação à sede do município de São 

Francisco de Assis são variáveis, como mostra a tabela 6. 

TABELA 6 - Distância das Unidades de Produção Familiar em Relação à cidade de São 

Francisco de Assis-RS. 

Distância (Km) N.º de unidades de produção familiar % das respostas 
6 a 10 Km 2 3,92 
11 a 20 Km 15 29,41 
21 a 30 Km 21 41,18 
Acima de 30 Km 13 25,49 
Total 51 100,00 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

 

Pela tabela 06 e anexo 01, pode-se perceber que a amostra, embora não 

probabilística, procurou abranger e mapear unidades de produção familiar com 

distâncias variáveis em relação à sede do Município. Desse modo, a preocupação foi 

verificar até que ponto fatores como a localização e a distância interferem nas 
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diferentes atividades agrícolas e não-agrícolas das unidades de produção familiar do 

2º Distrito, Vila Toroquá, embora se reconheça que, com o processo de globalização, 

distância não é o fator mais significativo, porém, numa área e para produtos ainda 

pouco afetados por este processo, este fator pode ser representativo. 

Outro levantamento foi quanto à identificação do número de pessoas que 

integram o núcleo familiar. Verificou-se que, em 39 das 51 propriedades 

entrevistadas, o total de membros da família não ultrapassa a 4 pessoas, valor 

surpreendente na zona rural, cujas famílias costumam ser muito numerosas, mas 

que pode ser explicado pela saída de muitos membros adultos que não encontram, 

pela exigüidade da área, espaço de trabalho na propriedade. 

 

GRÁFICO 1 - Identificação do núcleo familiar 

 

Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 
 

Quanto à estrutura do estabelecimento rural identificou-se que as 

propriedades com área entre 10 a 30 hectares representam 60.78% das 

propriedades amostradas. É importante ressaltar que, segundo os dados da 

pesquisa de campo, o tamanho médio das unidades de produção familiar é de, 

aproximadamente, 20 hectares se não forem consideradas 3 propriedades de 

tamanho excpecional na área. Na tabela 7 são apresentadas por extratos de área as 

unidades de produção familiar entrevistadas. 
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TABELA 7 - Unidades de produção familiar por extrato de área (ha) 

 

Classes de área (ha) Nº de Propriedades % de Propriedades 
0-10 6 11,76 
20-30 9 17,65 
20-30 16 31,37 
30-40 6 11,76 
40-50 7 13,73 
50-60 3 5,88 
80-90* 1 1,96 
120-140* 1 1,96 
140-150* 1 1,96 
Sem dados 1 1,96 
Total 51 100,00 
*Excepcionalmente , foram encontradas, três propriedades com área maior, ou seja, 90, 140 e 150m 
hectares. É importante destacar que o tamanho médio das unidades de produção sem essas 
propriedades é de aproximadamente 20 hectares. 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

 

A estrutura fundiária atual sofreu alterações nos últimos dez anos. Em 

resposta ao questionamento, 15,69% dos entrevistados declararam a diminuição da 

área de suas propriedades, 27, 45% informaram que suas propriedades tiveram 

acréscimos de área, e 56,86% das propriedades visitadas mantiveram inalterada sua 

área; quanto aos motivos da fragmentação, prevalecem as divisões por herança e 

por motivos econômicos. O gráfico 2 mostra os dados. 

 

GRÁFICO 2 – Dinâmica dimensional das propriedades entrevistadas 

Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 
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A dimensão das propriedades leva à diferenciação das atividades praticadas, 

como por exemplo a cultura de cana-de-açúcar e arroz. 

A noção da unidade de produção familiar, durante muito tempo, esteve 

relacionada à dimensão física, permanecendo a idéia de uma área pequena, com 

baixa produção. Segundo Porto; Siqueira (1994), entende-se pequena produção 

familiar, como o conjunto de estabelecimentos de até 50 ha, enfatizando-se o papel 

ou função enquanto fornecedora de mão-de-obra, matérias primas e alimentos a 

preços relativamente mais baixos, rebaixando, assim, o custo da reprodução da 

mão-de-obra para o capital.  

Atualmente, sabe-se que a questão da dimensão das propriedades, tanto na 

agricultura, quanto na pecuária, não é tão relevante. A representação econômica 

das unidades produtivas de pequeno porte na agricultura está muito mais ligada à 

possibilidade de adoção de inovações tecnológicas, à localização e à qualidade do 

solo, do que a área inicial do estabelecimento (VEIGA,1995). 

Quanto à utilização das terras, observou-se o predomínio da pecuária, uma 

vez que ela ocupa 57.08% do total da área. Já a agricultura é também expressiva, 

ocupando 33.77%. O restante da área é ocupada por mata nativa (6.44 %) e 

implantada (0.22%) e áreas inaproveitáveis (2.50%). Observou-se, também, que a 

prática de reflorestamento ainda é utilizada com muito cuidado, ou seja, são poucos 

os agricultores que apresentam áreas implantadas e estas bastante reduzidas. 

 

TABELA 8 - Estrutura dos estabelecimentos rurais entrevistados em hectares 

Tipo de utilização Área em hectares % da Área 
Agricultura 547.5 33.77 
Pecuária 925.5 57.08 
Mata nativa 104.5 6.44 
Mata implantada 3.5 0.22 
Área inaproveitável 40.5 2.50 
Total 1621.5 100.00 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

 

Percebe-se que os agricultores familiares entrevistados direcionam suas 

atividades a uma dualidade - agricultura e pecuária. Tal fato pode ser explicado por 

diversos fatores: o clima, o tipo de solo, a topografia, o preço de oferta e demanda 

dos produtos. Assim, a prática da agricultura e da pecuária, simultaneamente, busca 

a otimização do processo produtivo, racionalizando, cada vez mais, o consumo de 

produtos e reduzindo os gastos. 
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5.2. INFRA-ESTRUTURA DO ESTABELECIMENTO RURAL 

 

De maneira geral, predominam as benfeitorias de madeira, fato que está 

relacionado ao custo e, muitas vezes, à disponibilidade de matéria-prima no. local 

que além do uso próprio, muitas vezes propicia ao proprietário a exploração 

comercial. Destaca-se a presença de uma serraria na área em estudo. 

Tabela 9 – Benfeitoria por padrão de construção 

 Padrão Madeira Alvenaria Misto  
Tipo     Total  
Casa  63.08% (41) 29.23%(19) 7.69% (05) 65 
Galpão  88.89% (56) 11.11% (07) 0.00% (00) 63 
Galpão de fumo  92.31% (12) 0.00% (00) 7.69% (01) 13 
Outros*  70.83% (17) 20.83% (05) 8.33% (02) 24 
Total dos Grupos  126 31 08 165 
* Existem também, nas propriedades, outras benfeitorias como: mangueira, galinheiro, encerra, etc.  
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

 

O padrão das benfeitorias, na maioria das propriedades, demonstra o poder 

aquisitivo de cada família, pois, quando o agricultor apresenta mais condições 

econômicas, ele procura fazer uma casa de alvenaria.  

 

 
FIGURA 8- Vista geral da casa e benfeitorias 

A área em estudo é drenada pelos rios Toroquá, ao norte, arroio Piquiri a 

leste, arroio Jaguari-mirim a oeste e rio Jaguari, ao sul. Na parte central, estão as 
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drenagens: Lajeado Seco, Arroio Inhandiju, Sanga do Areião, Sanga do Buricaci ou 

Salso, Sanga Buricaci, Sanga do Noé, Sanga Funda e Sanga do Paulo. (Anexo 01) 

Apesar da área em estudo ser bastante bem servida por rios, a água destes 

não é utilizada para o consumo humano, pois além da contaminação por agrotóxicos 

e fertilizantes, recebem também os resíduos, animais, humanos e domésticos. 

A água destinada ao abastecimento doméstico é proveniente dos poços ou 

minas e consumidas sem prévia ou com simples desinfecção. A água dos rios é 

utilizada na irrigação de hortaliças, na maioria consumidas cruas, na psicultura, na 

dessendetação de animais e na irrigação do arroz. Entretanto a água é um fator que 

diferencia as diversas localidades.  

O problema referente à água não está em sua disponibilidade e sim na falta 

de infra-estrutura, que necessitaria de investimentos para a construção de mais 

poços artesianos e instalação de tabulação para distribuição. 

Na figura 9 apresentam-se duas situações: à esquerda a água é levada em 

mangueiras até o tanque de lavagem de roupa. À direita, uma mulher lava roupa 

diretamente no rio. 

 

FIGURA 9 – Uso da água no 2o Distrito 

Quanto à qualidade da água, notou-se que os agricultores são conscientes de 

que mesmo classificando a água como “satisfatória”, em geral, nunca realizaram sua 

análise química. Apesar de descreverem a água de consumo como boa, essa 

afirmação vem acrescida de observações como: “boa, mas nunca foi realizada 

análise”, ‘boa, meio salobra”, o que demonstra que ela não possui, realmente, o 

padrão adequado. Pode-se afirmar que a qualidade da água, citada pelos 

entrevistados, tem um valor relativo, uma vez que a sua caracterização como boa 

não se prende a nenhum dado cientificamente comprovado. (Tabela 10) 
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TABELA 10 -Opinião sobre a qualidade da água de consumo 

Opinião N º de respostas % de respostas 
Boa 22 43.14 
Nunca foi realizada análise 9 17.65 
Água doce 1 1.96 
Mais ou menos boa 6 11.76 
Boa, mas nunca foi realizada análise 6 11.76 
Contaminada 3 5.88 
Boa, meio salobra* 2 3.92 
Não é de boa qualidade 1 1.96 
Não sabe  1 1.96 
Total 51 100.00 
* Entende-se por água salobra-água com salinidade igual ou inferior a 0,5%00 (500 mg/l)- CONAMA, 
Nº 20, 18/06/86. 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 
 

A água para consumo humano vem, na maior parte, de poços rasos 

(cacimba) ou de fontes naturais. Mesmo que estas apresentem proteção, muitas 

vezes são apenas cobertas com tábuas de madeiras, o que, para o agricultor, é 

considerada proteção suficiente, porém, verificou-se que a água, que se encontra 

nas fontes, nos rios ou em poços, contém, em solução, várias substâncias.  

Se houvesse uma maior participação do poder público, o problema da 

distribuição e uso dos recursos hídricos talvez pudesse ser resolvido a contento, 

como no caso da localidade da Vila Toroquá. Esta vila dispõe de recursos naturais 

de grande significado paisagístico, compondo cenários que poderiam propiciar o 

desenvolvimento de atividades turísticas e de esportes aquáticos, constituindo-se em 

fonte de renda alternativa e desenvolvimento para a região. (Figura 10). Algumas 

Unidades de Produção Familiar possuem, recursos paisagísticos, que não exploram 

devido a fatores econômicos e culturais, também chamados por Gerardi (1980) de: 

barreiras (psicológicas, econômicas e culturais ou de informação) que se colocam 

como entrave ao desenvolvimento rural, incluindo, além destas, a barreira política. 
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FIGURA 10 - Cascatas: potencial para desenvolvimento do turismo  no espaço rural 

do 20 Distrito 

Constatou-se que 36,84% dos entrevistados não possuem fossa cloacal, e 

mesmo os esgotos domésticos, (restos de comida, sabão, detergentes, águas de 

lavagem) apresentam em alguns casos destino a céu aberto. 

Pode-se concluir, pois, quanto ao padrão de vida, a maioria dos produtores 

familiares do 20 Distrito, moram em casas de madeiras, mas sem esgoto e com 

abastecimento de água para consumo, precário quanto à qualidade. O padrão de 

vida reflete a renda, ou seja, o poder de barganha de cada Unidade de Produção 

Familiar.   

Ainda em termos de infra-estrutura, a situação de certa forma, caracteriza-se 

pelo abandono do poder público. A manutenção das pessoas no meio rural ocorrerá 

se forem tomadas medidas voltadas ao desenvolvimento do Distrito como um todo. 

Para isto são necessárias boas estradas, telefonia, infra-estrutura para água e 

esgoto, eletrificação, enfim, requisitos básicos essenciais para ocorrer, o que pode-

se denominar apenas como uma condição digna de sobrevivência no meio rural.  
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5.3. O USO DO SOLO E A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

 

É necessário, para entender melhor o uso do solo do distrito, analisar seus 

aspectos fisiográficos. Entre esses destacam-se a drenagem, alinhamentos de vales, 

terraços, escarpas, planícies aluviais e os tipos de solo. O 2o Distrito, Vila Toroquá, 

apresenta aspectos fisiográficos geomorfologicamente associados ao rebordo do 

planalto e ao topo do planalto. As altitudes variam de 102m a 352 metros. 

Os solos deste distrito diferenciam-se conforme as características do 

substrato geológico e do relevo na área de encosta. As vertentes apresentam 

declividade elevada, com um substrato de rochas vulcânicas, gerando um solo 

pedregoso, que apresenta espessura variável, textura argilo-arenosa, com horizonte 

orgânico de 60 cm de espessura.26 

As entrevistas mostraram que o conhecimento empírico é corroborado pelo 

técnico, uma vez que, 27.45% responderam que o tipo de solo predominante em sua 

propriedade é o pedregoso. A inclinação das vertentes e a grande pedregosidade no 

solo dificultam a mecanização em algumas áreas, como é o caso das localidades de 

Vila Toroquá, Rincão dos Salbegos e Rincão dos Dornelles.  

Nas áreas onde o relevo é menos acidentado, com substrato predominante de 

rochas sedimentares da Formação Rosário do Sul, representadas por arenitos finos 

com coesão média a baixa e rochas sedimentares cenozóicas com baixa coesão 

(VEIGA; MEDEIROS; SUERTEGARAY, 1987), forma-se um solo com textura silte-

areia fina, com baixo teor de material orgânico e muito suscetível aos processos de 

erosão, gerando sulcos e ravinas. 

As atividades de rizicultura associam-se às áreas de várzeas dos rios Jaguari-

Mirim, arroio Piquiri e, principalmente, junto ao rio Jaguari. Nestas áreas, os solos 

caracterizam-se por serem hidromórficos, desenvolvidos pelos sedimentos recentes 

depositados pelos rios. 

Principalmente na encosta, mesmo em pequenas propriedades, o solo varia 

conforme a inclinação da vertente, e também o material, produto de alteração.  

Em um derrame ocorrem diferenças significativas quanto à suscetibilidade ao 

intemperismo das áreas de topo e base do derrame em relação ao centro. Em geral, 

                                            
26 Conforme a descrição feita por Prof. Dr. Luis Eduardo de Souza Robaina na visita de campo 
realizada em 26 de janeiro de 2001. 
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a porção central é mais resistente gerando solos menos espessos. Nas porções do 

topo e da base, os materiais são facilmente intemperizados, gerando solos mais 

espessos. Além disso, nessas porções passa a ocorrer acúmulo de água, formando 

vertentes que se mantém encharcadas boa parte do tempo. 

Nas vertentes muito inclinadas, os processos erosivos impedem o 

desenvolvimento de um perfil espesso de solo. Nas áreas onde a vertente é menos 

inclinada, os processos de intemperismo têm o tempo necessário para o 

desenvolvimento do perfil. 

A tabela 11 apresenta os tipos de solos na região, conforme descrição dos 

agricultores. O solo dito pedregoso associa-se à área de encosta, o arenoso, em 

geral, ao substrato de rochas sedimentares. 

 

TABELA 11 - Tipo de solo que predomina nas propriedades entrevistadas 

Tipo de solo Nº de respostas  % de respostas 
Pedregoso 14 27.45 
Arenoso 9 17.65 
Diversos* 15 29.41 
Não sabe 4 7.84 
Outros 9 17.65 
Total 51 100.00 
* Entende-se por diversos mais de um tipo de solo. 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

 

De qualquer modo, são grandes as limitações ao aproveitamento agrícola dos 

solos e grande, também, o risco de sua degradação o que recomendaria o uso de 

estratégias de produção conservacionistas. 

Como se pôde observar no trabalho de campo, as Unidades de Produção 

Familiar diferenciam-se pela produção. Algumas propriedades destacam-se como 

exemplos, como é o caso das que trabalham com hortaliças, fruticultura, 

agroindústrias e também com a produção de fumo. 

A agroecologia é um tema central e tem sido difundida como estratégia de 

desenvolvimento rural sustentável, buscando a manutenção da produtividade 

agrícola com o mínimo possível de impactos ambientais e com retornos econômicos 

e financeiros satisfatórios.  

A maioria dos agricultores, representativos das Unidades de Produção 

Familiar, não adota os sistemas alternativos, uns porque não acreditam que seja 

possível produzir sem agrotóxicos, e outros pela falta de mercado. (Tabela 12) 
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TABELA 12 - Opinião dos entrevistados sobre a produção orgânica 

Opinião  N.º respostas % respostas 
Não vê alternativa* 12 23,53 
Considera a possibilidade** 11 21,57 
Argumenta economicamente*** 9 17,65 
Argumenta ecologicamente**** 7 13,73 
Sem opinião 1 1,96 
Não responderam 11 21,57 
Total 51 100 
*- sem agrotóxico não é possível produzir; não tem como manter a limpeza; tem que utilizar 
**- pretende plantar sem usar agrotóxicos; teria que ser sem venenos/seria uma boa/seria ideal; é 
viável mas há outros problemas; sou contra o mesmo; 
***- para comercializar, tem que usar; falta mercado; não é vantagem; 
****- depende da cultura; a terra é fraca; depende da região/solo;  
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

 

Pelo que mostra a tabela, a opinião dos entrevistados se divide entre aqueles 

que não consideram a agricultura ecológica como alternativa viável e aqueles que 

consideram a possibilidade de a praticar mas não praticam. 

Somadas as respostas dos que não consideram a produção orgânica 

economicamente viável - 9 -  aos que não a vêem como alternativa - 12 - , teríamos 

que a maioria dos entrevistados que tem uma opinião  (41.18%) não está propensa 

a pratica-lá. 

Notou-se que a adoção de produzir agroecologicamente depende, 

primeiramente, do interesse do agricultor familiar acerca nos benefícios da 

agricultura sustentável. Outros fatores também foram apontados como importantes 

para promover esse tipo de agricultura, tais como a facilidade de linhas de crédito, 

mercados, tecnologias apropriadas, assim como a facilidade no acesso à terra, à 

água e aos recursos naturais. 

Layrargues (1998, 209p.) sustenta que o discurso empresarial verde 

contrapõe-se aos princípios da racionalidade ecológica: 

 
O discurso empresarial verde, ao propor a manutenção e 

fortalecimento das forças de mercado, a lógica da competição, a 
crença ilimitada na tecnologia moderna, o peso do consumidor 
atuando como a mão-invisível, o desenvolvimento sustentável como 
alternativa convencional, oferece soluções à problemática ambiental, 
que ou a minimizam, ou resolvem algumas das suas conseqüências, 
mas a causa permanece inalterada. 

 
Entretanto, constatou-se que a proposição e a estratégia agroecológicas são 

ainda frágeis e se fundam em critérios fortemente culturais e técnico-econômicos e 

muito pouco em critérios sociopolíticos (ALMEIDA, 1997b).  
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A agricultura é base da economia da área pesquisada e responsável pelas 

relações de produção e reprodução do espaço. (Gráfico 3) 

GRÁFICO 3 - Tipo de atividade econômica predominante nas Unidades de Produção 

Familiar 

Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 
 

Os agricultores das Unidades de Produção Familiar, entrevistados na área de 

estudo, eram proprietários da terra. Na sua maioria receberam parte da sua 

propriedade por herança e, outros, como no caso dos proprietários da localidade de 

Perseverança, a conseguiram por meio de ocupação. 

Deve-se destacar que o fato de serem proprietários das suas terras é 

importante para eles, ou melhor, é o “seu orgulho”. Até mesmo aqueles que 

legalizaram as terras, há pouco tempo, se expressavam com convicção, de que 

agora são “donos de suas terras”. 

No entanto, observou-se que, mesmo sendo proprietários de suas áreas, 

algumas Unidades de Produção Familiar procuram aumentar a renda através de 

parcerias. Quanto às parcerias verificou-se que apenas 29,41% dos proprietários a 

utilizam para explorar terras, sendo 66,67% para agricultura, 20% para pecuária e os 

13,33% para ambas as atividades. Quanto às formas de pagamento, nas parcerias, 

verificamos que 60% são feitas em percentagem do produto ou da venda; 20% 

Kg./boi, e o restante por outras formas. (Tabela 13) 
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TABELA 13 - Número de Unidades de Produção Familiar que utilizam a forma de 

parceria para exploração de terras 

 
Nº. Unid. de 
Prod. Familiar 

Percentual Finalidade Forma de pagamento 

7 46.67% Agricultura % do produto 
3 20% Pecuária Kg/boi 
2 13.33% Agricultura Em % do resultado da venda 
2 13.33% Ambas Outros 
1 6.667% Agricultura Em troca de serviço e % do produto 
15 100 %   

Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 
 

A área utilizada em parceria para atividade de cultivo oscila entre dois a 48 

hectares, enquanto para a pecuária, mesmo sendo pouco freqüente, é superior em 

termos de área, variando de 30 até 200 hectares. 

A criação de animais de pequeno porte é bastante comum na área, servindo 

tanto para consumo na unidade de produção - carne e derivados (leite, queijos, 

manteiga, ovos, banha, salame e outros) -, quanto para servir como força de 

trabalho, no caso do rebanho bovino e eqüino, uma vez que a tração animal, em 

algumas áreas, é largamente utilizada nas tarefas agrícolas e no transporte, dada a 

movimentação do relevo, com áreas de expressiva declividade. 

Todas as Unidades de Produção Familiar apresentaram produção pecuária, 

embora enfrentassem problemas principalmente com a comercialização, correndo 

diversos riscos ora com os atravessadores, ora com as “empresas fantasmas” e 

outras vezes com os cheques sem fundo. Apesar de todos esses riscos, a produção 

mantém-se, seja para consumo, complementação de renda ou como atividade 

econômica predominante. 

Sartori (1998) cita a fala do agricultor José Olmiro Gindri, que referiu-se, a 

esse problema de comercialização em todo o município: 

 
Outro problema sério que estamos enfrentando na pecuária é 

a indústria do estelionato. É uma coisa de louco o que tem de 
estelionatário na pecuária. Você vende e não te pagam. Dão cheque 
sem fundo, ou de contas que estão encerradas. É impressionante o 
que a gente tem tido de problema. (SARTORI, 1998, p.349) 

 
 

As espécies de animais numericamente mais importantes, eram as galinhas, 

os bovinos e os peixes, respectivamente. (Tabela 14). Esse conjunto diversificado de 



 88 

animais, além do abastecimento das unidades de produção familiar, tem também 

finalidade comercial, ajudando na manutenção das atividades na propriedade. 

Destacam-se comercialmente os bovinos e os ovinos, porém, o excedente e 

os produtos derivados de outras espécies (ovos, mel, etc) também eram dirigidos ao 

comércio. 

 

TABELA 14 - Tipo, quantidade e finalidade de criações exploradas economicamente 

na propriedade 

 

Espécies/animais Efetivo/Cabeça Consumo (%) Consumo e comércio (%) 
Bovinos 1125 40.6 59.4 
Galinhas 1449 58.1 41.9 
Suínos 164 81.8 18.2 
Cavalos 39 94.7 5.26 
Peru 5 100  
Peixes 1067 85.7 14.3 
Ovelhas 441 41.7 58.3 
Abelhas 23 cx. 71.4 28.6 

Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 
 

É importante destacar que os agricultores, muitas vezes, são obrigados a 

vender cabeças do rebanho para cobrir outras despesas.  

Em relação aos eqüinos, sua finalidade era apenas para a “lida” do campo, 

sendo bastante rara sua venda. Os suínos destinavam-se mais para o consumo, 

geralmente abatidos na propriedade para suprir as necessidades do agricultor, com 

relação à carne, banha e subprodutos produzidos artesanalmente como o salame e 

a morcilha.27. (Figura 11). 

                                            
27 Expressão utilizada regionalmente para produto comestível feito à base de carne suína e sangue. 
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FIGURA 11 – Produção artesanal de morcilha 

 

Os peixes apareciam nas Unidades de Produção Familiar, em especial para o 

consumo, já existindo, contudo, o interesse pela comercialização, ocorrendo o 

mesmo com a apicultura. Essa é uma das formas encontradas pelo agricultor familiar 

para auferir uma renda maior e conseguir um nível de vida melhor, comercializando 

uma ampla variedade de produtos de origem agropecuária . 

 

 
 
 

FIGURA 12 - A Piscicultura e a apicultura no 2o Distrito, Vila Toroquá 

 
Embora a criação de ovinos fosse reduzida, era mantida para o consumo e 

comércio. O destino do rebanho era principalmente para a alimentação. Já a lã era 

vendida na cooperativa da cidade. Algumas pessoas também trabalhavam 

artesanalmente com a lã, tecendo o fio para confecção de tapetes, blusões e 
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casacos. A tosquia das ovelhas era feita, em geral, pelo próprio agricultor em época 

adequada. 

Os principais produtos agrícolas, de acordo com a importância econômica, 

distinguiam-se nas diferentes paisagens rurais da área: enquanto para algumas 

Unidades de Produção Familiar, a cultura mais importante era a do fumo, para 

outras, era o arroz, o milho, o aipim, a batata doce. Esta variedade devia-se, como 

fator principal, à topografia, e, depois ao tipo do solo, bastante variado na área. 

Havia, no entanto, algumas exceções: para alguns, os principais produtos rentáveis 

eram as hortaliças e as frutas. No primeiro caso, estão os agricultores que produzem 

com o uso de estufas; no segundo, aqueles que produzem frutas nos pomares. 

(Figura 13). 

 

FIGURA 13 - Estufas para o cultivo de hortaliças 

 
De maneira geral, ocorria um predomínio das culturas temporárias, mas 

alguns cultivos permanentes e pastagens também são comuns na área. Uma cultura 

bastante difundida é a do fumo, em geral o de estufa. 

A produção primária é destinada para as empresas do complexo 

agroindustrial fumageiro de Santa Cruz do Sul/RS.28da qual dependem os 

agricultores familiares. 

Os sistemas de cultivo dividem-se entre convencional e direto, dependendo 

do tipo de cultura, relevo e solo. O sistema convencional ainda é predominante 

(49,02% do total de respostas), e o sistema de plantio direto é menos presente 

(11.76%). Alguns agricultores já demonstram as vantagens do método de plantio 

direto como uma das formas de prevenir a erosão. 

                                            
28 Destaca-se que um dos produtores (Clenio Bataglin) recebeu mérito de produção em qualidade da 
empresa Souza Cruz, pela segunda vez consecutiva. 
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TABELA 15 - Sistemas de cultivos utilizados nas Unidades de Produção Familiar 

 

Tipo de sistemas de cultivo N.º de respostas %de respostas 
Plantio Convencional 25 49.02 
Ambos 20 39.22 
Direto 6 11.76 
Total 51 100.00 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

 

O tipo de solo se reflete no uso de sistemas de cultivo e no uso de 

mecanização. O uso de tração mecânica ocorre em áreas de topografia suave e, 

geralmente, no cultivo de arroz e pecuária. Entretanto a maioria são equipamentos 

antigos, que precisam ser reformados, principalmente os tratores e as colhetadeiras. 

Já os equipamentos para o uso de agrotóxicos são recentes. 

O acesso ao mercado para as unidades amostradas depende de alguns 

fatores como tipo de produto e localização espacial. Assim, por exemplo, a produção 

de fumo destina-se parte à empresa Souza Cruz (Santa Cruz do Sul – RS) e parte à 

empresa Meridional de Tabacos Ltda, também de Santa Cruz do Sul como visto. 

Estas mantêm uma relação com o agricultor, na qual o produtor, além da compra de 

semente, faz todo o financiamento para a sua lavoura exclusiva e diretamente nela, 

comprando tudo de que necessita desde fertilizantes, acessórios de plantio, etc. É 

uma forma de controle e, ao mesmo tempo, de monopólio, ou seja, o agricultor está 

subordinado à empresa em relação à sua produção. 

Nesse sentido SILVEIRA (2000, p.25) afirma: 

 
Na área rural, na medida em que o processo de 

internacionalização da economia local foi-se processando, as 
multinacionais passaram a ampliar o número de pequenos 
produtores integrados, impondo-lhes o seu padrão tecnológico 
através do incremento e da difusão espacial do uso de sementes 
selecionadas, agrotóxicos e fertilizantes, além da intensificação no 
emprego de estufas de fumo. 

 

Os agricultores que produzem frutas, batata-doce, aipim e/ou feijão, entregam 

sua produção aos intermediários que a levam, geralmente, para a cidade de 

Uruguaiana, para ser comercializada em supermercados e feiras. Quem produz 

hortaliças e verduras, comercializa-as diretamente na feira da cidade, nos mercados 

locais e, excepcionalmente, em sua própria propriedade, devido à distância da sede 

do município. 
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Os produtores familiares, feirantes de hortifrutigranjeiros, vendem seu 

excedente em condições muito singulares. Sua capacidade produtiva é dada de 

acordo com a disponibilidade de terra e de braços familiares.  (raramente com auxílio 

de mão-de-obra contratada e/ou temporária) 

“Como” e “para quem” é produzido são questões-chave que precisam ser 

levantadas para uma agricultura socialmente justa. Os agricultores da área 

referiram-se à falta de mercado no município, argumentando que o ideal para 

absorção de seus produtos seria a existência de uma fábrica de farinha de mandioca 

e de suco de laranja.  

Além de mudanças locais, apontam ainda as relativas às políticas agrárias, 

abrangendo mercados e preços e investimentos governamentais. Um exemplo 

citado é a comercialização do fumo, na qual o produtor recebe muito pouco pela 

matéria-prima que oferece ao setor industrial, sendo os preços mínimos, geralmente, 

menores que o custo de produção. 

Considerando a diversidade da produção, a possibilidade de desenvolvimento 

da agroindústria é bastante significativa no município, e no Distrito, no qual localiza-

se, uma das principais agroindústrias do município: a Agroindústria de Produtos 

“Nossa Casa”. Esta iniciou suas atividades em 14/01/99, produzindo bolachas e, 

atualmente, produz cerca de 15 produtos, que vão, desde licores, bolachas, 

salgadinhos, cucas, pães, merengues, geléias até doces secos e em calda. 

No momento, os produtos mais importantes para esta agroindústria são o 

merengue e o salgadinho “QUERO MAIS”. Segundo relato de uma das sócias29, 

foram incansáveis na promoção dos produtos no comércio, o que resultou na 

colocação de seus produtos em mais de 40 pontos de comercialização, em São 

Francisco de Assis e em outros municípios como Nova Esperança do Sul, Jaguari e 

Rosário do Sul. Atualmente, a agroindústria já emprega mão-de-obra temporária e 

permanente e seus planos futuros são de expandir seu mercado principalmente para 

outros municípios. 

                                            
29 Entrevista realizada em 06/07/00, com a proprietária da agroindústria. 
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Outra agroindústria recentemente foi instalada nesse Distrito, na localidade de 

Perseverança, e tem como principal produto docinhos. (“Doces de Luizinha”-Unidade 

de beneficiamento de doce Luizinha). Os doces produzidos são diversos: figo em 

calda, laranja azeda em calda, cocada silvestre, cenoura cristalizada, sequilho de 

laranja, geléia de amora, doce de leite em pasta etc., utilizando frutas produzidas 

localmente. 

 

FIGURA 14 – Representação de alguns produtos das agroindústrias: “Produtos Nossa 

Casa” e “Doces da Luizinha” 

Uma das agroindústrias optou pelo financiamento, ou seja, o Fundo Municipal 

da Agricultura. Este financia produtores com juros menores em relação a rede 

bancária e também propicia um prazo para pagar com determinado tempo de 

carência.  

Quanto ao PRONAF, uma das proprietárias argumentou sobre a burocracia, 

dizendo: “Como pessoa física não conseguimos. Para a própria empresa existe uma 

dificuldade muito grande porque o financiamento exige um projeto no qual tem que 

ter a certeza de colocação do produto” (informação verbal). 
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Outro problema recente, enfrentado pelas proprietárias, referia-se à 

comercialização fora do município ou seja, era necessário o “selo sabor gaúcho”30. 

Entretanto, as agroindústrias devem ter o cuidado para não ocorrer a idéia de 

que a agricultura, a partir de um certo nível de desenvolvimento do capitalismo ou de 

coordenação vertical da economia, passa a ser integrada aos circuitos industriais e 

demais elos da cadeia ou sistema agro-alimentar, sendo subordinada ou recebendo 

diretrizes e ordens de fora dela, portanto, além de sua dinâmica interna (FERREIRA, 

1995). 

Apesar de todos os problemas com a comercialização dos produtos, a sua 

venda é a única forma de acesso ao mercado de bens e serviços, indispensáveis 

para os padrões atuais de vida. Desse modo, a justificativa principal para a adoção 

de novas estratégias produtivas – o que, em alguns casos, implica reconversão – 

está no aumento da competitividade. É preciso produzir não somente aquilo que é 

mais adequado às condições físicas regionais, mas o que é possível vender em 

condições mais vantajosas em termos de preço e lucro (BRUMER, 1999). 

Uma das proprietárias da agroindústria, também possui um atelier, visando o 

aumento da renda familiar. Ela repassa os retalhos a outras mulheres da sua 

localidade para confecção de colchas, tapetes, almofadas, entre outros. Além de 

empregar direta e indiretamente mão-de-obra. 

Além das agroindústrias diversas outras atividades não-agrícolas encontram-

se na área em estudo entre elas, destacam-se os artesantos de lã, plástico e 

retalhos de tecidos. Com a crescente e constante descapitalização da agricultura, as 

Unidades de Produção Familiar, tentam buscar formas alternativas de sobrevivência, 

ou seja, para auxiliar na renda familiar, tendo sido esta uma saída viável para muitas 

famílias. Também encontram-se na área em estudo alguns, comércios locais, 

conhecidos por “bolichos”, onde vendem-se produtos geralmente não – perecíveis. 

                                            
30 O Programa da Agroindústria Familiar- Sabor Gaúcho visa melhorar as condições gerais de vida 
da população rural, através da implantação ou adequação de pequenas unidades agroindustriais, 
gerando oportunidades de trabalho e renda no interior do Estado. 
Entre os benefícios destaca-se a geração de postos de trabalho, agregação de valor ä produção, 
geração de renda, desenvolvimento local e regional, diminuição do êxodo e melhoria da qualidade de 
vida da população rural. Para isso o programa conta com diversas ações e serviços: financiamento, 
formatação, nota do produtor, selo Sabor Gaúcho, legalização e comercialização. In: Disponível em: 
< http: //www.estado.rs.gov.br/main.html >. Acesso em: 12 nov. 2001. 
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FIGURA 15 – Colchas de retalhos (patch work) e “bolichos” como alternativas de 

atividades não-agrícolas 

 

5.4. TRABALHO 

 

O trabalho familiar, presença marcante no processo produtivo das unidades 

de produção, é representado, principalmente, pelos pais e filhos, todos em prol do 

objetivo comum, de satisfação das necessidades básicas da família, pois nenhum 

recebe salário. Observou-se, também, que o trabalho infantil está presente. Assim, 

como o trabalho feminino, que apareceu tanto em atividades agrícolas como não-

agrícolas.  

 

FIGURA 16- Trabalho feminino em atividades não-agrícolas: costura e fiação de lã. 
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As atividades agrícolas, que utilizavam mão-de-obra por mais tempo na 

propriedade, variaram conforme a área, sendo principalmente as seguintes: milho, 

aipim, arroz, fumo e soja e, com menor expressividade, a cana-de-açúcar, o feijão, a 

batata-doce e o amendoim. 

A produção de fumo demanda muita mão-de-obra, desde a produção da 

muda até o plantio definitivo. As práticas utilizadas seguem as recomendações das 

indústrias fumageiras que estabelecem o padrão tecnológico de produção 

empregado, cuja alteração é praticamente impossível. (MENEZES, 1998) 

De acordo com os agricultores familiares, o tempo gasto com as atividades 

agrícolas na propriedade depende da estação do ano da atividade desenvolvida. 

Assim, na época da colheita do fumo, por exemplo, o número de horas de trabalho 

aumenta.  

Em termos de média, o tempo dispensado com as atividades agrícolas da 

propriedade, no inverno, é de seis a oito horas diárias (60,78 % das respostas) e no 

verão, varia, havendo agricultores que trabalham de 6 a 8 horas (23,53%), outros de 

9 a 11 horas (25,49%) e de 12 a 14 horas por dia (19,61%). (Tabela 16) 

 

TABELA 16 - Tempo gasto com atividades agrícolas nas estações do inverno e do 

verão 

N.º de horas Respostas/ 
Estação inverno 

Respostas/ 
Estação verão 

% Estação 
verão 

% Estação 
inverno 

6 a 8 horas 31 12 23,53 60,78 
9 a 11 horas 3 13 25,49 5,88 
12 a 14 horas 2 10 19,61 3,92 
Acima de 15 horas diárias - 1 1,96 - 
Não responderam 15 15 29,41 29,41 
Total 51 51 100.00 100.00 

Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 
 

A atividade agrícola é uma atividade que necessita de permanente 

atendimento, porém, em algumas épocas, a demanda de mão-de-obra diminui. Os 

agricultores procuram serviços alternativos, nesses períodos, entendendo por 

serviços alternativos, os trabalhos de: cortar lenha, roçar, arrumar e/ou fazer uma 

cerca, ajeitar o chiqueiro, fazer uma horta, limpar o potreiro, fazer uma encerra 31 , 

fazer uma mangueira32, etc. 

                                            
31 Encerra- expressão utilizada para representar um chiqueiro para suínos. 
32 Utilizada para a pecuária. 
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Alguns dos agricultores dedicam-se mais à pecuária nessa época e outros 

trabalham, temporariamente, em outras propriedades. No período de maior trabalho, 

ou seja, nos chamados “picos”, a maioria dos agricultores (cerca de 63 %) 

aumentam as horas de trabalho em suas atividades rurais, complementando ou não 

suas necessidades com a agregação de outros membros da família, contratando 

mão-de-obra ou trocando dias de serviço com vizinhos e parentes. (Tabela 17). 

 

TABELA 17 - Estratégias de trabalho nos períodos de maior demanda 

 

Estratégias de trabalho nos períodos de maior demanda Nº de respostas Percentual 
Troca de dias de serviços e contrata mão-de-obra 2 3,92 
Trabalha mais horas por dia 20 39,22 
Sistema Mutirão 6 11,76 
Trabalha mais horas por dia + mão-de-obra familiar 3 5,88 
Trabalha mais horas e contrata mão-de-obra 6 11,76 
Trabalha mais horas e troca de dias de serviços  1 1,96 
Trabalha mais horas, contrata mão-de-obra e trocas de dias de 
serviços  

2 3,92 

Contrata mão-de-obra  3 5,88 
Mão-de-obra familiar 3 5,88 
Contrata mão-de-obra + mão-de-obra familiar 1 1,96 
Trabalha p/ fora 1 1,96 
Não responderam 3 5,88 
Total 51 100,00 

Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 
 

Porém, como destaca Neves (1995, p. 74),  

 
O trabalho familiar pode estar inviabilizado e substituído por 

trabalhadores assalariados temporários em virtude de determinações 
do ciclo de vida da família, fato comum nas unidades de produção 
cujos proprietários têm filhos pequenos ou são pessoas idosas ou 
mulheres solteiras ou viúvas. 

 

O período de menos trabalho é compreendido entre os meses de junho – e 

julho, podendo chegar até agosto, no qual fatores metereológicos como: baixas 

temperaturas, vento, geadas, nevoeiro, dificultam o trabalho. (Gráfico 4).  
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GRÁFICO 4 - Épocas de menos trabalho nas Unidades de Produção Familiar 

 

Fonte: Dados das entrevistas de Pesquisa, jun./jul./ago. 2000 
 

O tipo de força de trabalho auxiliar utilizado, em geral, é animal, sendo o boi 

predominante nos serviços de transporte e preparação da terra principalmente nas 

culturas de fumo, aipim, batata-doce e soja nas seguintes localidades: Vila Toroquá, 

Rincão do Salbegos, Rincão dos Dorneles, partes de Perseverança, nas quais 

também são presenças marcantes as trilhadeiras e carroças. Entretanto, parte do 

distrito (Mocambo, Piquiri, Passo do Banhado), utiliza força mecânica, representada 

pelos tratores. (Figura 17) 

 
FIGURA 17 - Uso de tração animal e tração mecânica 
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A diferenciação de uso de força de tração animal e mecânica no 2º Distrito, 

Vila Toroquá, ocorrem por uma série de fatores, dentre os quais destacam-se: o 

relevo; tipo de solo e poder aquisitivo da unidade de produção familiar. A topografia 

plana em partes do distrito, e as várzeas, onde se cultiva o arroz permitem a 

mecanização intensiva. 

As unidades de produção familiares exploradas por agricultores que utilizam 

tração animal estão, em geral, em áreas que apresentam topografia acidentada, com 

predominância de solos pedregosos. Tratam-se de agricultores que, provavelmente, 

não se mecanizaram em função do tamanho da superfície agrícola disponível, das 

características topográficas e pedológicas e, por conseqüência, pelas dificuldades 

de acesso ao crédito rural. 

 

5.5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA À UNIDADE DE PRODUÇÃO FAMILIAR  E O 

ASSOCIATIVISMO DOS PRODUTORES 

 
Notou-se que a assistência técnica, na área, é ineficaz, pois muitas das 

unidades de produção familiar (61,11%) ainda não recebem nenhum tipo de 

assistência. Um dos fatores que contribuiu para isso foi a grande extensão do 

Distrito, porém, não seria o principal, pois, como relatou um agricultor: eles vêm no 

vizinho e, nunca chegaram à casa dele. (Tabela 18). 

TABELA 18- Recebimento da visita de um agrônomo 

Resposta Nº de respostas % de respostas 
Sim 13 25,49 
Não 22 43,14 
As vezes 1 1,96 
Não responderam 15 29,41 
Total 51 100 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

 

Às vezes, a assistência é direcionada às unidades de produção familiar que 

são consideradas modelos ou aos amigos, familiares e ou conhecidos. Nas 

respostas, ficou comprovado que em algumas localidades a assistência foi menos 

presente que em outras, em razão, talvez, da diferenciação das culturas 

desenvolvidas ou, das questões políticas. 

A assistência técnica é fornecida por diferentes órgãos, destacando-se nas 

entrevistas realizadas, a Empresa Souza Cruz, devido ao número de plantadores de 

fumo, em seguida a EMATER, e por último a Secretaria Municipal de Agricultura. 
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Esta foi mencionada devido ao Programa Troca-Troca. A EMATER e a Secretaria 

Municipal de Agricultura, eventualmente, trabalham em parcerias em prol 

desenvolvimento do setor rural do distrito. 

A EMATER, na opinião dos agricultores, quando aparece no interior, dá 

assistência aos poucos produtores, mas continua distante da maioria. É possível que 

haja boa vontade dos técnicos, mas parece que o número deles, em atividade é 

pequeno, além da falta de recursos financeiros. 

A EMATER/RS vem atuando desde março de 1977 e assumiu a prestação de 

serviços de assistência técnica e extensão rural oficial no Estado do Rio Grande do 

Sul, vinculada ao Governo do Estado pela Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento, atua em 352 municípios e mantém 52 postos de classificação de 

produtos vegetais (EMATER/RS, 1997). Salienta-se que um dos postos localiza-se 

no município de São Francisco de Assis, RS. Ela procura agir por meio de ações 

desenvolvidas dentro da proposta de desenvolvimento sustentável e perspectivas de 

inovações, entretanto, de forma pouco abrangente, por envolver uma quantidade 

pequena de agricultores. 

Outras entidades, como a Agrotop (Empresa Particular de Assesoria), as 

Escolas-Pólos e a Cooperativa Assisense também prestam assistência técnica. 

A visita de um agrônomo geralmente ocorre nas propriedades em que 

acontece financiamento ou onde estão sendo desenvolvidos projetos.  

Observou-se que a visita e/ou procura por um profissional agrônomo é 

reduzida, pois metade dos entrevistados nunca procuraram e/ou receberam a visita 

de um agrônomo, assim a falha também é dos próprios agricultores. O restante, 

26,53% receberam e/ou procuram há menos de um ano e 18.37% não têm contato 

com agrônomos há mais de 3 anos. (Tabela 19) 

TABELA 19 – Há quanto tempo procurou e/ou recebeu a visita de um agrônomo 

Tempo Nº de respostas  % de respostas 
Há menos de 1 ano 12 23,53 
Há 1 ano 1 1,96 
Há mais de 3 anos 9 17,65 
Nunca 27 52,94 
Não responderam 2 3,92 
Total 51 100,00 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 
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A finalidade da visita varia, desde prestar informações sobre olericultura, 

plantio direto, uso de equipamentos, fiscalização das lavouras, beneficiamento e até 

uma visita rotineira.  

Com relação às políticas públicas, 33 agricultores foram e são beneficiados 

por elas e o programa que mais beneficiou esses agricultores foi o Troca X troca por 

ser menos burocratizado que os outros. 

Outro programa é particular da Empresa Souza Cruz, no qual a relação é 

direta entre produtor e empresa porque estas têm interesse em que o produtor 

alcance um produto de qualidade para reverter em maiores lucros. 

A Prefeitura, também foi citada, pela atuação das Secretárias de Transporte e 

Educação. No caso da agricultura, na opinião dos produtores, destaca-se pelo 

Programa de Políticas Públicas, ou seja, o Sistema Troca X Troca atinge quase 

todos os moradores das entrevistas. Este apresenta-se como uma oportunidade de 

subsídio de sementes à agricultura familiar. Os agricultores adquirem o produto e, 

além de pagar mais barato, podem produzir sua própria semente para o próximo 

ano. Para cada quilo de semente adquirido existe a proporção de troca, dependendo 

do tipo de semente. 

Quanto ao financiamento agrícola, alguns agricultores se sentiam receosos, 

com medo de endividamento, porém evidenciou-se que 67.35% dos agricultores em 

estudo utilizaram algum tipo de financiamento, enquanto 32.65% não trabalharam 

com qualquer financiamento agrícola. Dos 67.35% que utilizaram financiamento, o 

percentual de maior abrangência referiu-se à política de financiamento TrocaXTroca 

com 42.55% e em seguida ao Pronaf e suas categorias (Pronafinho, Pronaf/Custeio) 

com 27.66% e as Empresas de fumo (Empresa Souza Cruz Empresa Universal 

Ltda.) com 25.53%. Com menor proporção o FEAPER33 com 4.26%.  

 
TABELA 20 - Tipo de financiamento agrícola  

 
Tipo de financiamento N º de respostas % de respostas 
Pronaf 13 27.66 
Troca X Troca 20 42.55 
Empresas de Fumo 12 25.53 
FEAPER 02 4.26 
Total 47 100.00 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

 

                                            
33 Fundo Estadual de Desenvolvimento e Apoio aos Pequenos Estabelecimentos Rurais 
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O associativismo também é um traço marcante na produção familiar, seja 

aquele voltado para a agregação de valor ou comercialização da produção, seja o 

associativismo cultural/religioso. 

Estas formas de organização representam como o agricultor familiar está 

integrado à sociedade. 

 

� COOPERATIVAS 
 

Todos os entrevistados eram sócios da única cooperativa do município 

(Cooperativa Mista Assisense), instituição dominante exercendo liderança entre 

produtores, cuja função é a armazenagem e industrialização da produção. Além da 

cooperativa do município, alguns proprietários eram sócios de outras cooperativas, 

fato decorrente não só da proximidade de onde residem, como também de elas, 

muitas vezes, apresentarem preços mais satisfatórios. 

As cooperativas tentam encontrar alternativas para transpor suas crises. 

Aquelas que ainda não fecharam suas portas assumiram a posição de intermediárias 

entre o produtor e o mercado, servindo apenas como um grande armazém.  

A Cooperativa Agropecuária Mista Assissense associa 4.910 produtores de 

arroz, soja, milho, trigo, sorgo, feijão, azevém e lã. A região serrana, a leste do 

município, é ocupada por minifundiários, em geral de ascendência italiana, que 

possuem em média 25 hectares. Apesar de somar 70 por cento dos associados, o 

que eles produzem de milho, soja e feijão só garante a subsistência da família.  

Como pôde-se observar, os minifundiários são insignificantes em termos de 

volume de produção, sendo, quando comparados aos arrozeiros, cerca de 30 por 

cento dos associados e que se concentram no sul do município, na planície irrigada, 

por onde se estendem suas lavouras de mais de 500 hectares (SARTORI et. al.: 

1998). 

Assim, os agricultores da área estudada pouco representam para esta 

cooperativa, quer pela quantidade de produto entregue, quer porque muitos dos 

sócios entregam seus produtos em outras cooperativas de cidades vizinhas ou para 

empresas específicas, como no caso do fumo e da laranja.  
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� SINDICATO RURAL 
 

Todos os agricultores entrevistados eram sócios do sindicato dos 

trabalhadores rurais, cuja importância está na assistência médica e odontológica 

dispensada aos produtores e seus familiares. No entanto, questões relativas ao 

aspecto sindical ou às ações em parceria poderiam ser aprimorados. 

 

� ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
 

A maioria dos proprietários (80,39%) eram sócios das associações de 

moradores. Nestes grupos organizados são discutidos inúmeros problemas 

enfrentados pelos produtores, de ordem tecnológica, voltados à questão da 

produção agropecuária ou relativos ao desenvolvimento rural. Nessa área, os 

agricultores estavam distribuídos nas associações, constantes na Tabela 21. 

TABELA 21 - Associações de moradores–2o Distrito (Vila Toroquá)-São Francisco de 

Assis-RS 

Associações 
Associação Comunitária Perseverança 
Associação Comunitária Passo do Leão 
Associação Comunitária Rincão dos Salbegos e Trombine 
Associação Comunitária Rincão dos Dornelles 
Associação Comunitária dos Moradores de Toroquá e Encruzilhada 
Associação dos Moradores de Vassoura 
Associação Comunitária Nossa Sra. Fátima do Inhandiju 
Associação dos Moradores de Timbaúva e Buricaci 
Associação dos Moradores "Nossa Casa"34 
Grupo de Produtores Monte Carlo 

Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 
 

�CENTRO DE TRADIÇÃO GAÚCHA (CTG) 
 

Outra forma de organização dos agricultores familiares, na área em estudo, 

se dá por meio dos CTGs. Estes representam um lugar de encontros, de 

entretenimento cultural, social e político. As entidades tradicionalistas, em algumas 

localidades, apresentam melhor infra-estrutura, entretanto salienta-se que, para a 

população local, isso não é o mais importante, e sim o valor simbólico que 

representam. No 2º Distrito, encontraram-se entidades tradicionalistas (CTGs, 

                                            
34 A associação “Nossa Casa” diferencia-se do conjunto, pois foi criada em função da agroindústria 
de origem familiar, tratada especificamente nas página 92-94. 



 104 

potreiros e piquetes) nas seguintes localidades: Buricaci, Timbauva, Fátima do 

Inhandiju e Piquiri. A figura 17 ilustra um destes CTGs. 

Na maioria das localidades, os agricultores entrevistados, mantém os hábitos 

gaúchos tradicionalistas, cultuados como um símbolo do estado e representados nos 

CTGs, desde 1948, quando foi fundado o primeiro núcleo (COSTA, 1998). 

Um exemplo a ser citado é a semana farroupilha, quando os agricultores 

praticamente paralisam suas atividades agrícolas para participar das programações 

do CTG (Centro de Tradição Gaúcho) com grande senso de patriotismo. As escolas 

pólos35, durante esse período, visitam as outras escolas do município bem como os 

CTG, fazendo apresentações artísticas como a dança.  

A Semana Farroupilha, que se estende até o dia 20 de setembro data máxima 

do Estado e do povo gaúcho, dia em que se reverencia a Revolução Farroupilha - 

marco da história e da formação política da sociedade rio - grandense - suas causas 

e ensinamentos.  

 

 
FIGURA 18 - Centro de Tradição Gaúcho – CTG Sepé Tiaraju-Progresso do Piquiri 

 

 

                                            
35 Escolas pólos - denominação dada às escolas que agregam alunos de diversas localidades e 
apresentam o 1º Grau completo. 
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�IGREJA/CLUBE36 
 

A igreja, em geral católica, algumas evangélicas, assim como o clube são 

marcos em cada localidade e pontos de referência para os encontros nos domingos. 

Uma filha de agricultor deu o seguinte depoimento sobre os encontros sociais 

da sua comunidade:  

Nos fins de semana as pessoas se reúnem, principalmente os 
homens no clube, para jogar, bocha, baralho, beberem e jogarem 
futebol. Nos domingos, escutam o terço na igreja. De três a quatro 
vezes por ano, sai festa na Igreja, vem gente de todo lado para 
comerem e beberem. No clube às vezes sai baile com músicas 
gaúchas.37 

 

Nas palavras, de outra filha de agricultor pôde-se sentir a importância do lazer 

para a comunidade.  

Para as moças e rapazes se conhecerem e acharem uma 
pessoa em que possam se casar, a diretoria da comunidade contrata 
artistas e fazem bailes e festas, assim todos das comunidade e de 
comunidades vizinhas se divertem.38 

 

5.6. AS RELAÇÕES COM O MEIO AMBIENTE 

 

Atualmente, a preocupação com o meio ambiente no meio rural é cada vez 

mais notável e uma das questões mais candentes é a relativa ao destino do lixo. 

Com relação a este assunto, o agricultor local pode até ter consciência, mas mostra 

atitudes inadequadas, talvez pelo fato de não haver a coleta no meior rural. Assim, 

joga-se todo e qualquer material muitas vezes em lugar impróprio, como pode ser 

constato no flagrante obtido no trabalho de campo. (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 Clube é o nome dado pelos moradores ao salão anexo à igreja.  
37 Caroline Brandolff Stivanin. São Francisco de Assis, 2000. Aluna da 7a série da Escola Estadual de 
de 10 Grau João Octavio Leiria. 
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FIGURA 19- Lixo depositado à beira da estrada 

Os agricultores familiares geralmente utilizam a técnica de queimar o lixo e o 

restante é colocado em um “peralzinho”39, como eles dizem, ou fica em qualquer 

lugar, sem destino. Porém, percebeu-se nesses agricultores, o despontar de uma 

consciência com respeito ao lixo orgânico que pode ser aproveitado. (Tabela 22). 

TABELA 22 - Destino do lixo nas propriedades 

Destino do lixo Nº de respostas % de respostas 

Queimado 14 27,45 

Usa para adubo 1 1,96 

Destino em qualquer lugar 9 17,65 

Queimado e enterrado 1 1,96 

Lavoura 1 1,96 

Distribuído na propriedade 1 1,96 

Enterrado 4 7,84 

Nada 4 7,84 

Horta e/ou lavoura/arvoredo 4 7,84 

Coloca no mato 1 1,96 

Destino em um buraco 2 3,92 

Coloca longe 1 1,96 

Parte queima e parte coloca fora 4 7,84 

Parte enterra e parte coloca fora 1 1,96 

Queima, enterra e coloca fora 2 3,92 

Não respondeu 1 1,96 

Total 51 100.00 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

                                                                                                                                        
38 Mirian Cristiane M. Parize. Localidade de Toroquá (20 Distrito). São Francisco de Assis, 2000. 
Aluna da 7a série da Escola Estadual de de 10 Grau João Octavio Leiria. 
39 Fundo de vale, baixada. 
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Notou-se uma preocupação maior dos produtores fumicultores, em relação às 

embalagens dos agrotóxicos, reflexo das exigências das empresas relacionadas ao 

ramo. A Empresa Souza Cruz exige dos agricultores um lugar específico para 

armazenagem dos seus produtos e das embalagens vazias. Entretanto, o acúmulo 

de embalagens está preocupando os agricultores, pois a empresa havia proposto 

recolhê-las e até o presente momento tal coleta não aconteceu, merecendo 

providências urgentes.  

Em suma, o sucesso ou fracasso do homem em sua relação com a natureza, 

tem significados diversos dependendo das metas sociais propostas. Assim a 

concepção física da agricultura sustentável não é suficiente para impor um novo 

padrão tecnológico sustentável.  

Fertilizantes, agrotóxicos, sementes geneticamente melhoradas fazem parte 

do rol de agrotecnologias que complementam o padrão tecnológico atual. 

A utilização de agrotóxicos é fator que interfere no meio ambiente. E, segundo 

a pesquisa, constata-se que seu uso, por parte dos agricultores vem crescendo, pois 

quase 50 % deles informou que tem mantido o volume utilizado, enquanto outros  

25% disseram que tem aumentado a utilização. (Tabela 23). 

 
TABELA 23 - Uso dos agrotóxicos nos últimos anos 

 
Freqüência de uso Nº de respostas % de respostas 
Não usa 04 7,84 
Uso crescente 12 23,53 
Uso decrescente 09 17,65 
Uso constante (estável) 23 45,10 
Não responderam 03 5,88 
Total 51 100 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

 

A intensificação da agricultura brasileira, traduzida pelo uso excessivo de 

insumos externos, sem uma utilização eficiente, tem levado a uma decadência 

ambiental dos sistemas agrícolas e ao empobrecimento da base de recursos 

responsável pela sua renovabilidade no tempo e no espaço e, dentro do atual 

contexto ambiental global, ao empobrecimento da base de recursos naturais não-

renováveis (FRANCISCO 1998). 

Há relatos dos agricultores de envenenamento de si mesmo ou de membros 

familiares ou vizinhos, por falta de cuidados. Embora a maioria dos agricultores 

estejam conscientes de que os agrotóxicos são nocivos à saúde, eles afirmam que 
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quase não usam equipamentos de proteção para a aplicação dos mesmos e, 

quando ocasionalmente usam a proteção, a utilizam de forma incompleta ou 

inadequada. 

Ocorre um maior cuidado entre os produtores de fumo, pois a própria 

empresa controla a venda dos agrotóxicos e os equipamentos de uso e proteção, 

uma vez que a produção de fumo exige uma quantidade considerável de agrotóxicos 

para garantir qualidade, compatível com os padrões exigidos pelo mercado 

internacional.  

Pesquisa para a diminuição de agrotóxicos vem sendo realizada pelas 

empresas ligadas ao ramo. Como descreve, SalamoniI (2000, p. 147): 

 
Além de estratégias imediatas, com o treinamento dos 

técnicos de fumageiras que atuam junto aos produtores, e a 
capacitação aos próprios fumicultores para o manuseio de insumos 
químicos. Já existe um projeto que prevê lavouras de fumo sem 
agrotóxicos, o município de Santa Cruz do Sul-RS será pioneiro na 
instalação de áreas para cultivo demonstrativo. 

 
Assim, é necessário esforços da pesquisa no sentido de uma transição para 

uma nova agricultura, na qual a manutenção e o aumento da fertilidade do solo, a 

preservação de recursos naturais e a permanência dos valores culturais das 

populações rurais sejam partes de um modelo de desenvolvimento com novas 

formas de produção e organização social (CARMO, 1998). 

Alguns dos agricultores da área em estudo utilizaram a técnica “float” que 

permite menor uso de agrotóxicos na fumicultura. Essa técnica consiste na produção 

de mudas de fumo sob cobertura plástica, com substrato de bandejas flutuantes em 

uma lâmina de água. 

São poucas as Unidades de Produção Familiar que não utilizaram 

agrotóxicos, 8,84% o que demonstra a dependência de insumos químicos como 

fertilizantes, adubos, inseticidas, pesticidas, etc., todos de elevados preços, 

aplicados em produtos que valem geralmente menos que eles. 

A utilização de agrotóxicos ocorre em geral por conta própria, com a 

participação da própria mão-de-obra familiar. Segundo os agricultores entrevistados 

31,37% deles não utilizaram nenhuma orientação técnica para a aplicação dos 

agrotóxicos, e apenas 9,80% leram a bula e/ou o manual. Isso demonstra que o 

produtor, baseando-se na sua experiência ou na dos mais idosos e vizinhos, não 

deu crédito à possibilidade de ser intoxicado ao manusear inadequadamente o 
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produto, ou incorrer em erros de dosagem do tipo que podem causar conseqüências 

nefastas para o homem e desastrosas para o meio ambiente. (Tabela 24). 

 
TABELA 24 - Orientação na utilização dos agrotóxico 

 
Quem orienta Nº de respostas % de respostas 
Empresas ligadas a cultura de fumo 07 13,73 
Manual/ própria embalagem 05 9,80 
Ninguém 16 31,37 
EMATER e a bula 01 1,96 
Téc. Agric./Agrônomo 02 3,92 
Veterinário 01 1,96 
Não responderam 19 37,25 
Total 51 100.00 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 
 

Diferente do que ocorre em outras áreas do município de São Francisco de 

Assis, os problemas de erosão existentes no 2o Distrito são mínimos e os 

agricultores procuram combatê-los por meio de pastagem, reflorestamento, 

atulhamento e até desvio do escoamento. 

Um outro problema ambiental diagnosticado refere-se à prática, ainda comum 

na região, de queimadas na preparação da área para plantio. Isso torna-se mais 

grave nas áreas de encosta, junto às vertentes com alta declividade, pois facilita o 

desenvolvimento dos processos de erosão física e biológica do solo. 

O desmatamento da vegetação ciliar foi um outro problema verificado. Essa 

ação compromete os cursos d’água, pois aumenta o assoreamento do canal e a 

erosão das margens. A retirada da vegetação nas encostas, além de provocar uma 

maior instabilidade com relação aos processos erosivos, provoca o desaparecimento 

de fontes d’água que vão sustentar os pequenos arroios, causando uma grande 

diminuição das reservas de água superficial e subterrânea. Com relação às águas 

subterrâneas, altamente utilizadas para o abastecimento domiciliar, correm sério 

risco de contaminação porque os poços observados não apresentam técnicas 

adequadas na sua construção e manutenção. Portanto, a poluição dos aqüíferos é 

um risco sério a que está sujeito o 2o  Distrito do município de São Francisco de 

Assis. 

Levantadas estas questões, conclui-se, concordando com Altieri (2000) que a 

facilidade do acesso, pelo agricultor, à terra, à água, aos recursos naturais, bem 

como a linhas de crédito, mercados e tecnologias apropriadas, é fundamental para 

assegurar o desenvolvimento sustentável. 
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5.7. A TRAJETÓRIA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO FAMILIAR E OS 

OBJETIVOS DO AGRICULTOR 

 

O tempo de moradia na localidade das entrevistas variou de um a 70 anos, 

mas, em geral, as pessoas que ainda moravam nessa localidade, aí tinham nascido. 

Considerando os dados da tabela 25, tem-se que a maior parte dos amostrados, 

33,33% dos proprietários, residiam na localidade há mais de 24 anos e que, em 

muitos casos, era a segunda geração no mesmo local, mostrando o processo de 

reprodução da produção familiar.  

TABELA 25 - Tempo de moradia no Distrito 

Anos Nº de respostas % de respostas 
0-24 17 33.33 
24-47 29 56.86 
47-60 5 9.80 
Total 51 100.00 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

 

Da percepção dos proprietários, quanto às mudanças ocorridas no distrito e 

nas suas propriedades, destacam-se aquelas ligadas à infra-estrutura (51,56%), 

diminuição no número de moradores (6,25%) crise econômica (6,25%), diminuição 

da fertilidade da terra (4,69%) (Tabela 26). Os reflexos da crise econômica são 

sentidos no próprio êxodo rural e este se reflete na produção; o esgotamento da 

terra é um dos fatores que também se destaca nas modificações que ocorreram nos 

últimos 30 anos, fruto de um processo de manejo inadequado, em que o próprio 

agricultor não apresenta, na maioria dos casos, condições de recuperação ou de 

prevenção. 
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TABELA 26 -Tipos de modificações que ocorreram no 2o Distrito nos últimos 30 anos 

Respostas N de respostas % de respostas 
Transporte e diminuição dos preços dos produtos 1 1.56 
Infra-estrutura 33 51.56 
Infra-estrutura (melhorou), agricultura (piorou) 1 1.56 
Legalização das Terras 2 3.13 
Terra menos fértil 3 4.69 
Aumento da pecuária 1 1.56 
Menos moradores 4 6.25 
Crise econômica 4 6.25 
Mais vegetação 1 1.56 
Pouca coisa, pois as agricultores continuam com a 
monocultura 

1 1.56 

Infra-estrutura e mais atendimento na agricultura 
(políticas públicas) 

1 1.56 

Diminuição dos preços dos produtos 2 3.13 
Manejo inadequado da terra, melhorou na infra-estrutura 
e convívio entre as pessoas 

1 1.56 

Maneira de plantar 1 1.56 
União das pessoas/ maior parceria rural 1 1.56 
Produtividade menor 1 1.56 
Menos culturas agrícolas 1 1.56 
Financiamento e/ou recursos cada vez mais difícil 2 3.13 
Não respondeu 1 1.56 
Total 64 100.00 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

 

Quanto ao êxodo rural Sartori et al (1998, p.362) usando as palavras de um 

entrevistado enfatiza: 

Na verdade não tem ninguém mais morando nessas serras, 
isso aqui está virando um asilo de velhos. Você chega e só vê 
aposentado, ganhando esse salariozinho de miséria, plantando uma 
coisinha ou outra. Já faz um tempinho que isso começou. Hoje não 
tem mais ninguém para trabalhar, enquanto antes era fácil juntar uns 
dez ou doze homens para a triagem. Hoje não se arruma mais peão, 
porque ninguém mais quer trabalhar no campo. 

 

As mudanças na infra-estrutura são notáveis nas estradas, eletrificação rural, 

educação e nas próprias benfeitorias das casas. Essas mudanças são sentidas e 

passadas de geração em geração como é descrita por um filho de agricultor: 
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[...] as famílias que ali viviam tinham que ir para a lavoura 
ajudar os pais nas plantações, a palavra “lavoura” não é a palavra 
certa para isto, na verdade eles tinham que ir para o cerro, no 
caminho para o cerro eles cruzavam sangas, matos fechados, 
corriam riscos de serem picados por cobras e demais animais, mas 
eles tinham que ir pois era daquelas plantações como aipim, batata, 
feijão que sua família se alimentava. 

 
A educação seja, talvez, o melhor exemplo de mudança no Distrito. Em 1926, 

o 2o Distrito recebia um único professor para “dar instrução a alunos pobres”, como 

reza o termo de compromisso por ele assinado: 

Aos dez dias do mês de fevereiro de mil novecentos e vinte e 
seis, compareceu no Gabinete Intendencial, o cidadão José 
Rodrigues Montanho, professor particular, no lugar denominado 
Durasnal, 2o districto deste município, para prestar compromisso de 
dar instrução a alunos pobres, sujeitando a fiscalização do Inspetor 
Escolar e as Regulamentações correspondentes, percebendo a 
subvenção municipal de oitenta mil réis mensaes; prestou o 
compromisso. (Fonte: Termo de compromissos dos funcionário-Pref. 
Munic. de S.Fco. de Assis). 

 
Além disso antigamente algumas coisas eram mais difíceis, como é o caso da 

acessibilidade às escolas conforme relatado por uma filha de agricultor: 

Antigamente, no 2o Distrito, Passo do Leão eles tinham que ir 
a escola a pé ou a cavalo muitos não podiam estudar, compravam 
livros e cadernos para estudar em casa, para ir à cidade eles tinham 
que andar quilômetros e quilômetros para chegar onde o ônibus 
passava, não havia estradas para passar um carro, nem mesmo às 
vezes carretas puxadas a boi era difícil. 

Hoje já tem uma estrada boa, o ônibus para ir a cidade passa 
três vezes por semana, veio mais verbas para a alimentação, 
limpeza e material escolar para a escola onde moro. 

A luz de antigamente era de lampiões e velas, agora é luz 
elétrica.40 

 
As escolas pólos do Distrito são duas: Escola Estadual de 1º Grau Incompleto 

São Conrado e a escola Estadual de 10 Grau João Octavio Leiria 

Em 1944, um grupo de pais, preocupados com a educação de seus filhos, e 

liderados pelo Sr. Vitório Manuel Martinussi, reuniram-se e cada um fez doação de 

material, para a construção da Escola Estadual de 1º Grau São Conrado, situada na 

localidade de Piquiri. Sob um sistema de mutirão, construíram, na propriedade de 

Vitório Manuel Martinussi, o primeiro prédio de madeira que foi denominado de 

Grupo Escolar de Rincão dos Ferreiras. Em seis de janeiro de 1958, foi construído 

um novo prédio, de madeira, na mesma propriedade, porém próximo à igreja de São 
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Conrado, que passou a denominar-se Escola Rural São Conrado. Em 1964, foi 

inaugurado um novo prédio de alvenaria. Em dezoito de outubro de 1978, a Escola 

passou a denominar-se Escola Estadual de 1o Grau Incompleto São Conrado. Em 

1996, a Escola foi reformada e ampliada. O pavilhão ampliado recebeu o nome de 

Vitório Manuel Martinussi. Atualmente, a Escola tem direção, quatorze professores, 

110 alunos, três motoristas para fazer o transporte escolar e duas serventes.  

A escola Estadual de 10 Grau João Octavio Leiria é uma homenagem a um 

poeta Assisense. Começou a funcionar em 1954 com 1a e 4a série. Em 1973, foi 

implantada a 5a série; em 1993, implantada a 6a série e nos anos seguintes, a 7a 

série e a 8a série. A ampliação da Escola foi concluída em março de 1996 e 

inaugurada em 27/07/96. Hoje, esse estabelecimento de ensino conta com uma 

clientela de 269 alunos, 16 professores, 1 diretor, 1 secretária e duas serventes, 

beneficiando 18 comunidades do município: Pinheiro Bonito, Rincão dos Primão, 

Rincão dos Savaris, Rincão dos Benachio, Beluno, Boneli, Encruzilhada, São 

Bernardo, Benvegnu, Sitio, Passo do Leão, Quilombo, Perseverança, Rincão dos 

Dornelles, Inhandiju, Sanga da Areia, Jaguarizinho e Toroquá (Dados fornecidos 

pela direção da escola em 29/06/00).  

Apesar destes esforços, em oferecer instrução básica no próprio distrito, a 

população diminuiu, sendo o principal motivo a saída dos filhos para estudar e/ou 

trabalhar. (Tabela 27). 

 

TABELA 27 - Modificações que ocorreram com a família 

Tipos de modificações N.º respostas % respostas 
Filhos que saíram para estudar e/ou trabalhar 14 27,45 
Irmãos que foram embora da propriedade 6 11,76 
Pais que foram para cidade 1 1,96 
Filhos que casaram e foram embora 5 9,80 
Filhos que casaram mas continuam morando na 
UPF 

1 
1,96 

Filhos que casaram, mas moram próximo  2 3,92 
Filhos que foram embora da UPF mas retornaram 1 1,96 
Filho mora na mesma propriedade, mas trabalha fora 1 1,96 
Total 31 100.00 
Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 

 

                                                                                                                                        
40  Tacieli Cristiane Contena Tolfo. Informações da localidade onde mora. São Francisco de Assis, 
2000. Aluna da 7a série da Escola Estadual de de 10 Grau João Octavio Leiria. 
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Os “sonhos”, ou seja, os objetivos dos agricultores familiares são diversos, 

porém percebeu-se que eles têm vontade de implantar, por meio de atividades 

agrícolas e não-agrícolas, seus objetivos futuros na perspectiva de um 

desenvolvimento rural. 

As atividades mais citadas foram: investimento na pecuária (aumentar o 

número efetivo por cabeças), melhoria na moradia, investimentos na piscicultura, 

aumentar a área de terras, aumentar a área de plantio com culturas, comprar 

equipamentos agrícolas e poço artesiano. Notou-se, também, que alguns têm um 

objetivo específico como: reflorestamento, turismo rural, fábrica de farinha de 

mandioca, difusão da olericultura. Esses objetivos parecem óbvios, no entanto, é por 

meio deles que se deve pensar em alternativas econômicas e sustentáveis para 

essas Unidades de Produção Familiar. 

Identificou-se, também, que, para as mulheres, os objetivos são diferentes, ou 

seja, são metas mais simples de serem alcançadas como: adquirir uma televisão, 

máquina de lavar roupa e melhoria no conforto e/ou bem-estar e na infra-estrutura 

da casa. Por mais que a mulher rural venha participando cada vez mais da busca de 

um desenvolvimento rural, ela apresenta um grande apego em relação ao 

lar.(Gráfico 5) 

 

GRÁFICO 5 – Os “sonhos” mais citados pelas Unidades de Produção Familiar 

 

Fonte: Dados do trabalho de campo, jun./jul./ago. 2000 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A respeito da agricultura familiar em uma área conhecida como de agricultura 

e pecuária tradicional, tendo respaldo nos pressupostos teóricos, nas considerações 

a respeito do perfil das Unidades de Produção Familiar da região de estudo e da 

metodologia utilizada, conclui-se que alguns problemas emergem tais como: fixação 

da mão-de-obra no campo; ampliação e busca de novos mercados para a colocação 

do produto; gerência e administração dos negócios da Unidade de Produção. 

No momento, este Distrito exibe sistemas de produção cujo aprendizado 

passa por herança, gerando produtos como fumo, aipim, batata-doce, feijão, entre 

outros. Além destes, ocorrem culturas típicas da região Oeste do Rio Grande do Sul, 

como arroz e bovinos de corte, que dependem de vários fatores como, por exemplo, 

espaço físico apropriado. 

A agroindústria rural coloca-se como alternativa para aproveitar as 

potencialidades existentes em cada realidade, promovendo o seu desenvolvimento. 

Constatou-se, na pesquisa de campo, que algumas Unidades de Produção Familiar 

já enfrentam “novas” alternativas em termos de cultivo, como fruticultura e a 

horticultura e agroindústria de doces, biscoitos, bolachas, apresentando-se como 

capacidade de adaptação e de diversificação produtiva dos produtores, com 

possibilidade de explorar economicamente determinados nichos de mercados. Desta 

forma, observou-se uma certa diferenciação entre os produtores familiares.  

Entretanto, as Unidades de Produção Familiar que exploraram as lavouras 

tradicionais, também diferenciaram-se por meio da organização familiar, como é o 

caso do fumo, onde alguns produtores destacaram-se em termos de qualidade de 

produção. Também observou-se, entre todos os entrevistados, a existência de 

lideranças no meio rural para organização dos produtores rurais, via associações.  

Outra alternativa refere-se a atividades como turismo cultural e turismo 

ecológico. Entretanto não bastam os recursos naturais; é necessária a capacitação 

das Unidades de Produção Familiar para criação e gestão de produtos turísticos.  

A partir desse trabalho, que traça o perfil socioeconômico e mostra as 

alternativas de desenvolvimento, um estudo de mercado deveria avaliar a vialilidade 
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para implantação de um novo ciclo econômico a partir do aproveitamento industrial 

da produção agrícola do Distrito como uma proposta para fortalecer as Unidades de 

Produção Familiar. Fumo, laranja, aipim, batata são alguns dos produtos de maior 

potencial no momento, podendo ser transformados nas unidades familiares 

agregando valor. Atividades não-agrícolas, como o turismo, poderiam ser pensadas 

como alternativas de trabalho e renda. 

A busca de um novo perfil socioeconômico para a 2o Distrito, trará um 

aumento de renda local, gerará novos empregos, incrementará a circulação de 

mercadorias e fortalecerá a ocupação da mão-de-obra ociosa, além do que 

acarretará aumento de produção. Entretanto sua concretização depende 

essencialmente, de decisão política e de apoio financeiro. 

É nesse contexto que as políticas para agricultura familiar devem se 

concentrar, tendo como perspectiva promover o desenvolvimento rural, 

incrementando tecnologias adequadas aos tipos de produtores familiares. Faz-se 

necessário propiciar o desenvolvimento sustentável à agricultura familiar, 

considerando que ela é a base de sustentação das economias urbanas, e de 

produtos para os mercados citadinos. Desta forma, abordar o termo 

"desenvolvimento sustentável" é bastante complexo, mas pode se apresentar como 

uma meta para as atividades agrícolas e não-agrícolas, ou seja, uma alternativa 

possível para a área em estudo. 

Necessita-se, primeiramente fornecer “novos” rumos ao desenvolvimento rural 

para posteriormente, com o decorrer do tempo, torna-lá economicamente 

sustentável. 



 117 

7. BIBLIOGRAFIA 

 

ABRAMOVAY, R. et al. Novos dados sobre a estrutura social do desenvolvimento 
agrícola em São Paulo. Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária, 
Campinas,v.25, n.2/3, p.142-166, 1995. 

______. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. Campinas: UNICAMP, 
1992. 275p. 

AB’SABER, N.A. A revanche dos ventos: Destruição de solos areníticos e formação 
de areais na Campanha Gaúcha. Revista Ciência & Ambiente, Santa Maria, 
jul./dez., p.07-31, 1995. 

ACCARINI, J. H. Economia rural e desenvolvimento: reflexões sobre o caso 
brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1987. 224p. 

ALENTEJANO, P.R.R. Pluriatividade: uma noção válida para a análise da realidade 
agrária brasileira? In: TEDESCO, J.C. Agricultura familiar: realidades e 
perspectivas. Passo Fundo: EDIUPF, 1999, p.147-173. 

ALMEIDA, J. A problemática do desenvolvimento sustentável. In: BECKER, D. F. 
(Org.). Desenvolvimento sustentável: Necessidade e/ou possibilidade? Santa Cruz 
do Sul: EDUNISC, 1997a. p. 17-26  

______. Da ideologia do progresso à idéia de desenvolvimento rural sustentável. In: 
ALMEIDA, J.; NAVARRO, Z. Reconstruindo a agricultura: idéias e ideais na 
perspectiva do desenvolvimento rural sustentável. Porto Alegre: UFRGS, 1997b. 
p.33-55  

______. Significados sociais, desafios e potencialidades da agroecologia. In: 
FERREIRA, A.D.; BRANDENBURG, A. (Org.). Para pensar outra agricultura. 
Curitiba: UFPR, 1998. p. 239-247 

ALTIERI, M. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável, Porto 
Alegre: UFRGS, 2000, 110p. 

ALTIERI, M.; MASERA, O. Desenvolvimento rural sustentável na América Latina: 
construindo de baixo para cima. In: ALMEIDA, J.; NAVARRO, Z.(Org.) 
Reconstruindo a agricultura: idéias e ideais na perspectiva desenvolvimento 
sustentável. Porto Alegre: UFRGS, 1997. p. 72 - 105.  

AMSTALDEN, L.F.F. Os custos da modernização. Campinas: UNICAMP/IFCH, 
Ano 1, n.1, 1991. 56p.(Monografia) 

AZEVEDO, A.C. ; KAMINSKI, J. Considerações sobre os solos dos campos de areia 
no Rio Grande do Sul. Revista Ciência & Ambiente, 1995, v.11, n.1, p.33-52, 
jul./dez,. 1995. 

AZEVEDO, L.G. Visão holistica e sistêmica na analise ambiental. In: RIZZO, H.G. 
et.al (Org.) Seminário sobre desertificação no Nordeste. Brasília.1986. 215p. 

BALSAN, R. Alternativas de conversão para as unidades de produção familiar 
localizadas em áreas suscetíveis a degradação: O caso de São Francisco de 



 118 

Assis-RS. 1999, 103f. Monografia (Especialização em Geociências) - Departamento 
de Geografia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 1999. 

BECKER, D. F. Sustentabilidade: Um novo (velho) paradigma de desenvolvimento 
regional. In: BECKER, D. F. (Org). Desenvolvimento sustentável: Necessidade 
e/ou possibilidade? Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1997. 238p. 

BECKER, B K. Novos rumos da política regional: Por um desenvolvimento 
sustentável da fronteira amazônica. In: BECKER, B. K.; MIRANDA, M. A geografia 
política do desenvolvimento sustentável. Rio de janeiro: UFRJ, 1997. p.421-443. 

BEZZI, M. L. São Borja Transformações no espaço agropecuário: O processo de 
despecuarização. 1985. 222f. Dissertação. (Mestrado em Geociências) - Instituto de 
Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 1985. 

BLUM, R. A agricultura familiar: estudo preliminar da definição, classificação e 
problemática. In: TEDESCO, J.C. Agricultura familiar: realidades e perspectivas. 
Passo Fundo: EDIUPF, 1999, p.57-103. 

BONILLA, J. A. Fundamentos da agricultura ecológica: sobrevivência e qualidade 
de vida. São Paulo: Nobel, 1992. 260p. 

BRANDENBURG, A. Agricultura familiar, ONGs e desenvolvimento sustentável. 
Curitiba: UFPR, 1999. 326p. 

BRASIL. Ministério de Política Fundiária e da Agricultura Familiar. Balanço da 
Reforma Agrária e da Agricultura familiar, Out. 1999. 46p. 

BRUM, A. J. Modernização da agricultura: trigo e soja. Ijuí: Vozes. 1987. 200p. 

BRUMER, A. Qual a vocação produtiva da agricultura familiar? globalização, 
produção familiar e trabalho na agricultura. In: TEDESCO, J.C. Agricultura familiar: 
realidades e perspectivas. Passo Fundo :EDIUPF, 1999. p.219-309 

BRUMER, A.; ARISTIMUNHO, E. da S. Terra e produção: estratégias 
desenvolvidas por pequenos produtores modernizados face aos limites da escassez 
de terra. Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária, Campinas, v.25, 
n.2/3, p.58-69, 1995. 

BRÜSEKE, J.F. Desestruturação e desenvolvimento. In: FERREIRA, Leila da Costa; 
VIOLA, Eduardo (Org.) Incertezas de sustentabilidade na globalização. 
Campinas: Unicamp, 1996. p.103-131. 

CALAÇA, M. Modernização da agricultura e dinâmica territorial no Sul do Estado de 
Goiás. In: ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 15., 2000, Goiânia. 
Anais... Goiânia: Vieira, v. 1, p.372-375. 

CÂMARA, I. O problema ecológico no Brasil. In: ______. Estudos de problemas 
Brasileiros. Brasília: UNB, 1981, 7p. (unidade 6); 

CAMPOS, G.L.R. Agricultura familiar, gerenciamento ambiental e agroecologia: 
algumas questões provocativas a serem pesquisadas. In: TEDESCO, J.C. 
Agricultura familiar: realidades e perspectivas. Passo Fundo: EDIUPF, 1999. 
p.311-380. 



 119 

CARMO, M. S. A produção familiar como locus ideal da agricultura sustentável. In: 
FRANDENBURG, A.; FERREIRA, A.D.D.(Org.) Para pensar outra agricultura. 
Curitiba: UFPR, 1998. p.215-238 

CARRION JUNIOR, F. M. RS: Política econômica & alternativas. Porto Alegre: 
Mercado Aberto, 1981. 136p. 

CARVALHO, J. C. M.de. Camponeses no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1978. 136p. 

CASSOL, E. A. Manejo e conservação dos solos do Rio Grande do Sul para o 
controle da erosão. In: EMBRAPA. Macrozoneamento agroecológico e econômico. 
1994. p.208-215. 

CHAYANOV, A.V. Teoria de los sistemas no capitalistas. In: Cuadernos de Pasado 
Y Presente, México, n.94, 1981. p. 49-79. 

CIPRANDI, O.; FERT NETO, J. As perspectivas da pequena produção familiar na 
agricultura. Revista Ciência Rural, Santa Maria, v.26, n.1, p.135-141. jan./abril. 
1996. 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA. 
Programa de Formação de Lideranças e Técnicos em Desenvolvimento Local 
Sustentável. Brasília: MTb/Sefor/Codefat/Contag, 1998. 86p. 

CORBUCCI, R.C. Algumas reflexões sobre o programa nacional de Agricultura 
Familiar-PRONAF. Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária.  
Campinas, v.25, n.2/3, .p.179-184, 1995. 

CORSETTI, B. A colonização italiana no Rio Grande do Sul e o projeto político 
Republicano (1889\1930): educação e nacionalização. In: QUEVEDO, J. (Org.) Rio 
Grande do Sul: quatro séculos de história. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1999. p. 
219-258 

COSTA, R.H. da. Latifúndio e identidade regional. Porto Alegre: Mercado Aberto, 
1988. 104p. 

______. Região e redes transfronteiriças em áreas de migração brasileira nos 
vizinhos do Mercosul. In: STROHAECKER, T. M. et al. (Org.) Fronteiras e espaço 
global. Porto Alegre: Associação dos Geógrafos Brasileiros, 1998. p. 59-68CUNHA, 
J. L. da. Rio Grande do Sul und die deutsche Kolonisation: ein Beitrag zur 
Geschichte der deutsch brasilianische Auswanderung und ter deutschen siedlung in 
sudbrasilien zwischen. 1924 und 1914. 1994. 304f. Tese. (Doutorado) – Iniversitat 
Hamburg, Hamburg, 1994. 

CUNHA, S .B. da.; GUERRA, A. J. T. Degradação Ambiental. In: GUERRA, A. J. T. ; 
CUNHA, S .B. da. Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1996. p. 337-375. 

DELGADO, G. da. C. Capital financeiro e agricultura no Brasil. Campinas: 
Unicamp, 1985. 240p. 

EHLERS, E. Agricultura sustentável: origens e perspectivas de um novo 
paradigma. 2.ed., Guaíba: Agropecuária, 1999, 157p. 



 120 

ELIAS, D. Globalização e modernização agrícola. Revista Paranaense de 
Geografia. , Curitiba, n. 1, p. 5-16, 1996. 

EMBRAPA. O que são plantas transgênicas? Disponível em: < 
http://www.cnpso.embrapa.br >. Acesso em: 09 abr. 2001. 

EMBRAPA. Macrozoneamento agroecológico e econômico do estado do Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre, 1994. v.1.ca. p. 120p. 

FAO/INCRA. Diretrizes de política agrária e desenvolvimento sustentável para a 
pequena produção familiar. Brasília: FAO/INCRA, 1994. 988p. Projeto 
UTF/BRA/036 versão preliminar. 

FAVERO, C. A. A transnacionalização das práticas sociais dos agricultores. Revista 
de Economia e Sociologia Rural, Brasília: Sober v.37, n.1, jan./mar. 1999, p.39-59. 

FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA. A agricultura do Rio Grande do 
Sul. 2., Porto Alegre: FEE, 1982. 146. (25 anos de Economia Gaúcha, v.3). 

FERREIRA, D. A.O. A unidade de produção familiar no contexto da Geografia 
Agrária Brasileira. Boletim de Geografia Teorética, Rio Claro, v.25, n.49/50, p.209-
224, 1995. 

FERREIRA, A.D.D.; ZANONI,M. Outra agricultura e a reconstrução da ruralidade. In: 
FRANDENBURG, A.; FERREIRA, A.D.D.(Org.) Para pensar outra agricultura. 
Curitiba: UFPR, 1998. 275p. 

FERREIRA, M. E.; CRUZ, M.C. P. da. Solos suscetíveis á Erosão. São Paulo: 
Jaboticabal, 1994. p. 123-148. 

FLORES, M. X.; MACEDO, M. M. Novos rumos do desenvolvimento rural. 
Disponível em: <http:///www.unicamp.br> Acesso em: 09 set. de 1999. 

FORATTINI, O.P. Ecologia, epidemiologia e Sociedade. São Paulo: Artes Médicas 
; USP, 1992. 529p. 

FRADES A M.; SKIBA, M. M. Transformações recentes no espaço agrário do Estado 
do Paraná (Brasil). In: COLOQUIO DE GEOGRAFÍA RURAL DE GEOGRAFIA, 10, 
2000, Lleida Anais... Lleida: Universidade de Lleida, 2000. 1 CD-ROM. 

FRANCISCO. F. C. Ecossistema agrícola e agricultura sustentável: a busca de uma 
adequação entre agricultura e meio ambiente. In IV SIMPÓSIO DE ECOSSISTEMAS 
BRASILEIROS, 3., Águas de Lindóia, SP. 1998 Anais... Águas de Lindóia: [s.n.], 
p.374- 380 

FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. 19.ed., São Paulo: Nacional, 1984. 
248p.  

GUZMÁM, E. S. Origem, evolução e perspectivas do desenvolvimento sustentável. 
In: Reconstruindo a agricultura: idéias e ideais na perspectiva do desenvolvimento 
rural sustentável. Porto Alegre: UFRGS, 1997. p.19-32 

GARRISON, J. Formação de capital social e políticas públicas. II FÓRUM CONTAG 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: A FORMAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PARA O 



 121 

DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL. 2., 1999, São Luís. Anais... Brasília: 
CONTAG, 2000. p. 156-158 

GERARDI, L. H. de O. Norte e Sul: dois estudos de campesinato. Revista Brasileira 
de Geografia. Rio de Janeiro, v. 52, n.1 p.199-206. 1990. 

______.Algumas reflexões sobre modernização da agricultura. In: Revista de 
Geografia,: Rio Claro, v.5, n.9/10 p, 19-34, 1980. 

GIRON, L. S. A imigração italiana no RS: fatores determinantes. In: DACANAL, J. H. 
(Org.) RS: Imigração & Colonização, Porto Alegre: Mercado Aberto, 1980. p.47-66 

GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: Processos ecológicos em agricultura sustentável. 
Porto Alegre: UFRGS, 2000. 653p. 

GÓMEZ, W. H. Desenvolvimento sustentável, agricultura, e capitalismo. In: 
BECKER, D; F. (Org.) Desenvolvimento sustentável: necessidade e/ou 
possibilidade? Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1997, 95p.-1116p. 

GONÇALVEZ, J. S.; SOUZA, S. A M. Heterogeneidade e competitividade: o 
significado dos conceitos frente ao mosaico de disparidades da agricultura brasileira. 
Informações Econômicas, São Paulo, v. 30, n. 11, p.34-48, nov. 2000. 

GRAZIANO NETO, F. A questão agrária e ecologia: crítica da moderna agricultura. 
São Paulo: Brasiliense,1982. 154p. 

GUIMARÃES, A. P. A crise agrária. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1979.362p. 

MARGARIDO, M.A. A agroindústria citrícola: aspectos estruturais e mercadológicos. 
Revista Científica do Instituto de Economia Agrícola, São Paulo, v. 43, t. 2, p.45-
65, 1996. 

HAIGERT, F. E. V. Pioneiros. São Francisco de Assis: Mercosul, 1999, 358p. 

HESPANHOL, R. A. de M. Produção familiar: perspectivas de análise e inserção 
na microrregião geográfica de Presidente Prudente-SP. 2000. 354f. Tese. 
(Doutorado em Geociências) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 
Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2000. 

INCRA. Proposta de programa de desenvolvimento rural sustentável – versão 
09/abr/2001. Brasília: Incra. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 
<ros.bal@zipmail.com.br> em 09 ago. de 2001. 26p. Pré-print. 

INCRA/FAO. Agricultura familiar uma análise a partir do censo agropecuário. 95/96. 
Brasília: Incra. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE ANÁLISES SOCIAIS E ECONÔMICAS. Pronaf, 2000. 
Democracia Viva. Rio de Janeiro: Segmento, 1999, 151 p. Edição especial. 

JARA, C. Novos conceitos e estratégias de desenvolvimento rural. In: FÓRUM 
CONTAG DE COOPERAÇÃO TÉCNICA: DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL, 1., 1999, Brasilia. Anais... Brasília: CONTAG, 2000. p. 156-158 



 122 

______. Repensando o desenvolvimento comunitário: o essencial nem sempre é 
visível. In: CURSO INTERNACIONAL: DESENVOLVIMENTO RURAL, 
AGRICULTURA FAMILIAR E INTEGRAÇÃO, Florianópolis, 2001. Apostila. 

KAGEIAMA, A.A. Alguns efeitos sociais da modernização agrícola em São Paulo. In: 
MARTINE, G; GARCIA, R. C. (Org.). Os impactos sociais da modernização 
agrícola. São Paul: Caetes, 1987. p.99-123 

KAGEIAMA, A.; BERGAMASCO, S. M. P. P. A estrutura de produção no campo em 
1980. Perspectivas, São Paulo, n. 12, p. 55-72, 1989/90. 

KAIMOWITZ, D. O avanço da agricultura sustentável na América Latina. In: 
ALMEIDA, J.; NAVARRO, Z. (Org.) Reconstruindo a agricultura: idéias e ideais na 
perspectiva de um desenvolvimento sustentável. Porto Alegre: UFRGS, 1997. p.56 -
71. 

KLAMT, E.; SCHNEIDER, P. Solos suscetíveis a erosão eólica e hídrica na região da 
Campanha do Rio Grande do Sul. Revista Ciência & Ambiente, Santa Maria, 
jul./dez. p.07-31. 1995. 

KLIEMANN, L. H. S. RS, terra & poder: história da questão agrária. Porto Alegra: 
RS. Mercado Aberto, 1986. 173p. 

LAMARCHE, H. (Coord.) A agricultura familiar: comparação internacional. 
Campinas: UNICAMP, 1993. 336p. 

LANDO, A. M; BARROS, E. C. Capitalismo e colonização – Os alemães no Rio 
Grande do Sul. In: DACANAL, J. H. (Org.) RS: Imigração & Colonização, Porto 
Alegre: Mercado Aberto, 1980, p.09-46. 

LAYRARGUES, P. P. A cortina de fumaça: o discurso empresarial verde e a 
ideologia da racionalidade econômica. São Paulo: Annablume, 1998. 236p. 

LEFF, E. Ecología y capital: racionalidad ambiental, democracia participativa y 
desarrollo sustentable. 3. ed. México: Siglo Veintiuno, 1998. 437p. 

LINHARES, M.Y.; TEXEIRA, F.C.S. da. História da Agricultura Brasileira: 
Combates e controvérsias. São Paulo: Brasiliense, 1981. 170p. 

LOPES, A S. Manejo: aspectos químicos. In: PEREIRA, V. P. ; FERREIRA, M. E.; 
CRUZ, M.C. P. Solos suscetíveis á Erosão. São Paulo: Jaboticabal, 1994. p. 100-
111. 

MALUF, J. R. T.; WESPHALEN, S. L. Zoneamento agroclimático e regiões 
agroecológicas. In: Embrapa: Macrozoneamento agroecológico e econômico do 
estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 1994. v.1. p.25-174. 

MARGARIDO, M. A. A agroindústria citrícola: aspectos estruturais e mercadológicos. 
Revista Científica do Instituto de Economia Agrícola, São Paulo, v. 1, p.45-65, 
1996. 

MARIN, J.; ROSSATO, R. Os camponeses face à extensão rural. Revista Ciência 
Rural, Santa Maria: Ed. da UFSM, v.24, n.2, 1994. p.439-447. maio/ago., 1994. 



 123 

MARTINE, G. Êxodo rural, concentração urbana e fronteira agrícola. In: MARTINE, 
G ; GARCIA, R. C. (Org.). Os impactos sociais da modernização agrícola. São 
Paul: Caetes, 1987. p. 59-79. 

MARTINE; ARIAS. Modernização e emprego no campo. In; MARTINE, G ; GARCIA, 
R. C. (Org.). Os impactos sociais da modernização agrícola. São 
Paulo:Caetes,1987. p. 41-57. 

MARTINE, G ; GARCIA, R. C. A modernização agrícola e a panela do povo. In; 
MARTINE, G ; GARCIA, R. C. (Org.) Os impactos sociais da modernização 
agrícola. São Paulo:Caetes, 1987. p.81-95. 

MASSUQUETI, A. O novo padrão de financiamento da Agricultura Brasileira. 
Disponível em: <http:///www.agrobrasil.com.br> Acesso em 21 set.1999. 

MATTEI, L.; REBESCHINI, P.R. Capacitação em gestão social para os 
conselheiros municipais de desenvolvimento rural (módulo I). Brasília: 
Fundação Lyndolpho Silva, 2000a. 49p. 

______. Capacitação em gestão social para os conselheiros municipais de 
desenvolvimento rural (módulo II). Brasília: Fundação Lyndolpho Silva, 2000b. 
44p. 

MELLO, W.J. de. Manejo: Aspectos biológicos. In: PEREIRA, V. P. de.; FERREIRA, 
M. E.; CRUZ, M.C. P. Solos suscetíveis á Erosão. São Paulo: Jaboticabal, 1994. 
p.. 

MENDONÇA, S. R. de. O Ruralismo Brasileiro (1888-1931) São Paulo: Hucitec, 
1997. 219p. (Coleção Estudos Rurais). 

MENEZES, F. Sustentabilidade alimentar: uma nova bandeira? In: FERREIRA, A.D. 
D.; BRANDENBURG, A. (Org.). Para pensar outra agricultura. Curitiba: UFPR, 
1998. p. 249-270 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Reforma Agrária e 
desenvolvimento sustentável. Pedro Sisnado Leite et al (orgs.). Brasília: Núcleo de 
Estudos Agrários e Desenvolvimento, 2000, 382p. 

MIORIN, V. M. F.M. Modo de produção e organização do espaço agrário: uma 
abordagem teórico metodológica. Rio Claro, 1988, 255 f. Dissertação. (Mestrado em 
Geociências) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual 
Paulista, Rio Claro. 

MONTEIRO, M. Desertificação ameaça o Nordeste Brasileiro. Ecologia e 
Desenvolvimento. São Paulo: Terceiro Milênio, v.5, n.51, p. 01-48. 1995. 

MOREIRA, M. Desertificação: O grito da terra. Ecologia e Desenvolvimento. São 
Paulo: Terceiro Milênio, dez./jan. p.16-21. 2000 

MOREIRA, R.J. Agricultura familiar: processos sociais e competitividade. Rio de 
Janeiro: UFRJ, 1999, 204p. 

MOTTANA, C. E. Uso potencial da terra: relações uso-atual-uso potencial. Projeto 
RADAMBRASIL. Folha SH.22 Porto Alegre e parte das folhas SH. 21 Uruguaiana e 
SI. 22 Lagoa Mirim. Rio de Janeiro, 1986. p.541-632 



 124 

MOURA, M. M. Camponeses. São Paulo: Ática. 1986. 78p. 

MOURE, T. A inserção da economia imigrante na economia gaúcha. In: DACANAL, 
J. H. (Org.) RS: Imigração & Colonização, Porto Alegre: Mercado Aberto, 1980, p.91-
113. 

MULLER, G. Estrutura e dinâmica do complexo agroindustrial brasileiro., São 
Paulo, , 1980. 1.v. Tese. (Doutorado ) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1980.  

NEDER, H.D.; CLEPS JUNIOR, J. Agroindústria e sustentabilidade. In: SHIKI, S.; 
SILVA,G. da. J.; ORTEGA A. C (Org). Agricultura, meio ambiente e  

sustentabilidade do Cerrado Brasileiro. Uberlândia: [s.n.], 1997. p. 199-224 

NEVES, D. P. Agricultura Familiar: questões metodológicas Revista da Associação 
Brasileira de Reforma Agrária. Campinas, v.25, n.2/3,.p.21-36, 1995. 

NÚCLEO DE ESTUDOS AGRÁRIOS E DESENVOLVIMENTO RURAL. Manual de 
operações do projeto de crédito fundiário e combate à pobreza rural (versão 
preliminar). Natal, 20 - 21 de jul. 2000. 19p. 

OLIVEIRA, A.U.de. A agricultura camponesa no Brasil. São Paulo: Contexto, 
1991. 164p. 

ONU-FAO/INCRA. Perfil da agricultura familiar no Brasil: dossiê estatístico. 
Brasília: FAO/Incra, 1996 

PAIVA, R. M.; SCHATTAN, S. ; FREITAS, C. F. T. de. Setor agrícola do Brasil: 
Comportamento econômico, problemas e possibilidade. Forense: USP, 1976. 442p. 

PEIXOTO,A. A pequena produção agrícola: algumas questões atuais. Revista Bahia 
Agrícola, v.2, n.3, p.70-75, nov. 1988. 

______. A pesquisa e a agricultura familiar.: Revista Bahia Agrícola, v.2, n.3, p.50-
56 nov.1999. 

PESAVENTO, S. J. 1985. A revolução Farroupilha. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
74p. 

______. RS: agropecuária colonial & industrialização. Porto Alegre: Mercado Aberto, 
1983. 226p. 

PORTO, S.M.G.; SIQUEIRA, D.E. A pequena produção no Brasil: Entre os conceitos 
teóricos e as categorias empíricas. Cadernos de Sociologia: Produção familiar, 
processos e conflitos agrários, Porto Alegre,. v.6 229p. 1994. 

RAMPAZZO, S. E. A questão ambiental no contexto do desenvolvimento econômico. 
In: BECKER, D. F. (Org.. Desenvolvimento sustentável: Necessidade e/ou 
possibilidade? Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1997. p. 157-188 

RIBEIRO, M. A; NEILLI, M.M.V.C.; GALVÃO, P. M. C. do. Tipologia de modernização 
agrícola: O exemplo do Estado do Rio de Janeiro. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
GEOGRAFIA AGRÁRIA, 15., 2000, Goiânia. Anais... Goiânia: Vieira, 2000, v. 1, p. 
287-288 



 125 

ROMEIRO, A.R. Meio ambiente e dinâmica de inovações na agricultura. São 
Paulo: Annablume, FAPESP, 1998. 272p. 

ROSA, S. L. C. Desafios do Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar. Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária. 
Campinas, v.25, n.2/3.p.185-192, 1995. 

ROSSET, P. A nova revolução verde é um sonho. Disponível em: <:http:// 
www.envolverde.com.br>. Acesso em: 05 jun. 2001. 

SALAMONI, G. Produção familiar: possibilidades e restrições para o 
desenvolvimento sustentável. O exemplo de Santa Silvana-Pelotas-RS. 2000. 
331f. Tese. (Doutorado em Geociências) - Instituto de Geociências e Ciências 
Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2000. 

______. Produção familiar integrada ao C.A.I. Brasileiro- a produção de 
pêssego no município de Pelotas-RS. 1992. 331f. Dissertação. (Mestrado em 
Geociências) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual 
Paulista, Rio Claro, 1992. 

SANTOS, J.V.T. A sociologia dos processos sociais agrários na perspectiva do 
século XXI: realidade e utopia. In: TEDESCO, J.C. Agricultura familiar: realidades 
e perspectivas. Passo Fundo :EDIUPF, 1999. 394p.(Prefácio). 

______. Colonos do vinho: Estudo sobre a subordinação do trabalho camponês ao 
capital. São Paulo: Hucitec, 1978. 182p. 

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 
universal. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000, 174p. 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS. ARQUIVO MUNICIPAL.Gab. Intendência – Editais – 
1892- 1914.  

SARTORI, A et. al. Agricultura e modernidade: a crise brasileira vista do campo. 
São Paulo, [s.n.],1998, 496p.  

SCHNEIDER, S. Agricultura familiar e industrialização: pluriatividade e 
descentralização industrial no Rio grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 1999. 205p. 

SCHENEIDER, S.; NAVARRO, Z. Agricultura e novas formas de ocupação no 
meio rural (um estudo sobre as tendências recentes). Disponível em: 
<http:///www.unicamp.br/agricultura familiar> Acesso em 24 ago. 1999. 

SILVA .J. G. Tecnologia e agricultura familiar. Porto Alegre: UFRGS, 1999, 239p. 

______.A modernização dolorosa: estrutura agrária, fronteira agrícola e 
trabalhadores rurais no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 192p. 

______. Progresso técnico e relações de trabalho na agricultura. São Paulo: 
Hucitec, 1981. 210p. (Economia & Planejamento. Série “Teses e Pesquisas”) 

SOARES, P. R. R. A modernização agropecuária na região Sul do Rio Grande do 
Sul. In: COLOQUIO DE GEOGRAFÍA RURAL DE ESPAÑA, 2000, Espanha. Anais... 
Lleida: Universidade de Lleida, 2000. 1 CD-ROM. 



 126 

SUETERGARAY, D.M.A. O Rio Grande do Sul descobre seus “desertos” Revista 
Ciência & Ambiente, Santa Maria, v.11, n1,. p.65-70, jul./dez. 1995 

______. Desertificação: Recuperação e desenvolvimento sustentável In: GUERRA, 
T; CUNHA, S. B. da. Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 1996, p.249-289. 

SUERTEGARAY, D. M. A.; BERTE, A. M De A. Política de florestamento em áreas 
degradadas. In: ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMERICA LATINA, 6., 1997, 
Buenos Aires. Anais... Buenos Aires, [s.n.], 1997. v.1,.p.1-9, il. 

TAMBARA, E. RS: modernização & crise na agricultura. Porto Alegre: Mercado 
Aberto, 1983. 95p. 

TEIXEIRA, M. A.; LAGES, V. N. Dossiê reflexões sobre o rural. Transformações no 
espaço rural e a geografia rural: idéias para discussão. Geografia. São Paulo, 14, 
p.9-33. 1997 

VARGAS, P. R. O insustentável discurso da sustentabilidade. In: BECKER, D.F. 
Desenvolvimento sustentável: necessidade e/ou possibilidade? Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 1997, 238p. 

VEIGA, P.; MEDEIROS, E.R.; SUERTEGARAY, D. M.A A gênese dos campos de 
areia no município de Quarai-RS. In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE ESTUDOS DO QUATERNÁRIO. 1, 1987, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre, 
[s.n.],1987. p. 367-371. 

VEIGA, J. E. da. Delimitando a agricultura Familiar. In: Revista da Associação 
Brasileira de Reforma Agrária. Campinas, v.25, n./3, p.125-141, 1995. 

______. Diretrizes para uma nova política agrária. In: BRASIL. Ministério do 
Desenvolvimento Agrário. Reforma Agrária e Desenvolvimento Sustentável. 
Brasília:., 2000. p.19-35. 

______. A face rural do desenvolvimento: natureza, território e agricultura. Porto 
Alegre: UFRGS, 2000. 197p. 

VIANA, V. M. Envolvimento sustentável e conservação das florestas brasileiras. In: 
DIEGUES, A. C.; VIANA, V. M. (Org.) Comunidade tradicionais e manejo dos 
recursos naturais. São Paulo: ESALQ, 2001, p.23-26. 

WANDERLEY, M. de N.B. Raízes históricas do campesinato brasileiro. In: 
TEDESCO, J.C. Agricultura familiar: realidades e perspectivas. Passo Fundo: 
EDIUPF, 1999. 394p. 

______. O camponês: um trabalhador para o capital. Cadernos de Difusão de 
Tecnologia, Brasília: Embrapa, v.2, n.1. p.13 – 78, 1985 jan./abr 

______. A agricultura familiar no Brasil: um espaço em construção. In: Revista da 
Associação Brasileira de Reforma Agrária. Campinas, v.25, n.2/3, p.125-141, 
1995. 

WENCESLAU NETO, G. Estado e agricultura no Brasil: Política agrícola e 
modernização econômica brasileira 1960-1980. São Paulo: Hucitec, 1997. 245p.  
 



 127 

 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 - Localização da área em estudo com as localidades entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128 

ANEXO 2 - Roteiro de entrevistas com agricultores familiares do 2o Distrito do 

município de São Francisco de Assis, RS. 

LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR RURAL - 2o 
DISTRITO, SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RS. 
 
I IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO RURAL 
 
1-Localização da propriedade: 
 
2. Localidade do estabelecimento....................................................................... |_| 
 

1.distrito     2.localidade       3.comunidade             4.linha 
 
3. Qual é a distância média do estabelecimento à sede do município? 
.............................................................................................................................|_| 
 

2. 6 a 10 Km    3. 11 a 20 Km        4. 21 a 30 Km      5. acima de 30 Km 
 
4. Identificação do Núcleo Familiar 
No de 
identificação 

Sexo Escolaridade Ocupação Tempo/para Atividade Agrícola Idade 

      
      
      
Sexo: 1. Masculino; 2.Feminino 
Escolaridade: 1. Analfabeto; 2.1º Ensino Fundamental Incompl.; 3Ensino Fundamental 
Compl.; 4. 2º Ensino Médio Incompl.; 5. Ensino Médio Compl.; 6. Superior 
Ocupação: 1. Agricultor 2. Assal. Rural Permanente 3. Assal. Rural Temporário 4. Assal. 
Urbano 5. Do lar 6. Comerciante 7. Estudante 8. Aposentado 9. Outros 
Tempo dedic. P/ agricultura; 1. Tempo integral; 2. Metade do Tempo; 3.Eventual 4. Nenhum. 
 
II - ESTRUTURA DO ESTABELECIMENTO RURAL 
 
1. Sobre a estrutura do estabelecimento, informe o que se pede abaixo, (em ha): 
 
Situação do 
Produtor 

Área 
total 
 

Agricultura 
 
 

Pecuária Mata 
nativa 

Mata 
implantada 

Área 
Inaproveitável 
  

a)Proprietário |_|_|_|,|_| |_|_|_|,|_|          
|_|_|_|,|_| 

|_|_|,|_| |_|_|,|_| |_|_|,|_| |_|_|,|_| 

b)Arrendatário
. 

|_|_|_|,|_| |_|_|_|,|_|          
|_|_|_|,|_| 

|_|_|,|_| |_|_|,|_| |_|_|,|_| |_|_|,|_| 

c)Parceiro |_|_|_|,|_| |_|_|_|,|_|          
|_|_|_|,|_| 

|_|_|,|_| |_|_|,|_| |_|_|,|_| |_|_|,|_| 

d)Posseiro |_|_|_|,|_| |_|_|_|,|_|          
|_|_|_|,|_| 

|_|_|,|_| |_|_|,|_| |_|_|,|_| |_|_|,|_| 

 
2. A área do estabelecimento, nos últimos dez anos:..................... |_| 
1. Aumentou           2. Diminuiu                             3. Permaneceu inalterada 
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III - OPERACIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO NO ESTABELECIMENTO RURAL 
 
1. Indique as culturas com exploração econômica no estabelecimento, de acordo com a 
tabela abaixo:  
 
a) Culturas b) Quantidade Kg/ha Área/ha c) Finalidade: 

1.Consumo.2.Comércio 
Feijão |_|_|_|_|_|  |_|_| 
Fumo |_|_|_|_|_|  |_|_| 
Batata-doce |_|_|_|_|_|  |_|_| 
Aveia |_|_|_|_|_|  |_|_| 
Azevém |_|_|_|_|_|  |_|_| 
Milho |_|_|_|_|_|  |_|_| 
Horticultura |_|_|_|_|_  |_|_| 
Fruticultura |_|_|_|_|_|  |_|_| 
 |_|_|_|_|_|  |_|_| 
2. .Indique a criação economicamente explorada no estabelecimento, de acordo com: 
 
a)Espécies/Animais b) Efetivo/Cabeça c) Finalidade: 1.Consumo 2.Comércio 
Bovinos |_|_|_|_|_| |_| |_| 
Suínos |_|_|_|_|_| |_| |_| 
Galinhas |_|_|_|_|_| |_| |_| 
Cavalos |_|_|_|_|_| |_| |_| 
Ovelhas |_|_|_|_|_| |_| |_| 
Outros |_|_|_|_|_| |_| |_|744111 
Outros: Peixes, abelhas, coelhos. 
 
3. Mão-de-obra Contratada 
No de identificação Época (meses) Cultura Período Mão-de-obra 
     
     
Período:       1. Plantio       2. Colheita        3. Entre safra 
A mão-de-obra contratada:         1. Permanente        2. Temporária                  
 
4. Prestação de Serviços Fora da Propriedade (colheita, inseminação, transporte...) 
Serviço Permanente/Temporário Onde 
   
   
 
5. Arrendamentos de Terras PARA Terceiros: 
Área de terra em hectares Atividade Forma de pagamento* 
Há   
   
*em dinheiro; % de produto; sacos/ha; outros 
 
6. Qual a atividade agrícola que predomina economicamente em sua 
propriedade:............................................................................................ |_| 
 
1.agricultura                                                                    2..pecuária 
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7. Cite em ordem de importância econômica os cinco produtos agrícolas na sua 
propriedade: 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
8. Agroindústria Caseira/Artesanato 
Produto Tipo de Comercialização* 
1.  
2.  
3  
4  
5  
Agroindústria - Produtos: Salames, Queijos, Aguardente, Geléias, Cucas, Rapaduras, Mel, 
etc. 
Tipo de Comercialização: 1. Na propriedade; 2. Feira Livre; 3. Atravessador; 4. Outros 
 
9. O Sr. (Sra.) produz algum tipo de produto agroecológico?...........|_| 
Qual? .................................................................................................... 
 
1. Sim                      2. Não 
 
9.1 Finalidade:.................................................................................. |_| 
 
1. Consumo                             2. Comércio 
 
10. Qual a sua opinião sobre os produtos agroecológicos?  
________________________________________________________________ 
 
11. A sua produção ou parte dela destina-se em especial a alguma empresa da região ou 
fora dela?...................................................................|_| 
 
1.Sim                                                              2. Não 
 
Produto Empresa Cidade Estado/País 
    
    
 
12. Qual(is) o(s) principal(is) problema(s) enfrentados ao comercializar os produtos in natura 
e/ou transformados artesanalmente?...................|_|_|_| 
 
 1. Controle de qualidade do produto 2. Regul 5. Apresentação dos Produtos                     
6. Preço      7.Outros 
 
13. Quais as possíveis alternativas com relação ao mercado dos produtos: 
_____________________________________________________________ 
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IV - INFRA-ESTRUTURA DO ESTABELECIMENTO RURAL 
 
1. O estabelecimento possui: 
a) Energia elétrica:................. 1. Sim ..........2. Não......... ..............|_| 
b) Telefone:............. 1. Sim ..... 2. Não........3. Comunitário      |_| |_| 
c) Água encanada: ..................1. Sim ........ 2. Não...................... |_| 
d) Fossa cloacal:.....................1. Sim.......... 2. Não.......................|_| 
 
2. Possui água para consumo?....................................................|_| 
 
1. Sim                                               2. Não. 
 
2.1 De onde?................................................................................. |_| 
 
1. de poço artesiano de poço raso  3. de fonte com proteção  4.de fonte sem proteção 
 
3- Descrever a qualidade da água de consumo humano: 
_____________________________________________________________ 
 
4- Quadro de Benfeitorias 
Tipo Padrão* 
1  
2  
3  
4  
5  
  
Tipo: 1. Casa; 2. Galpão; 3. Galpão de Fumo; 4. Outros  
Padrão: 1. Madeira; 2. Alvenaria; 3.Metálico; 4.Misto 
 
5- Outras Observações (relacionadas aos aspectos estruturais da Unidade de Produção 
Familiar) 
________________________________________________________________ 
 
V - GESTÃO DA MÃO-DE-OBRA (COMPLEMENTAÇÃO) 
1. Qual a atividade agrícola (cultura) que utiliza mão-de-obra por mais tempo na 
propriedade?_______________________________________ 
 
2. Qual o tempo gasto com atividades agrícolas da propriedade no 
inverno?........................................................................................................ |_| 
 
1. 6 a 8 horas 2. 9 a 11 horas diárias  3. 12 a 14 horas diárias  4. acima de 15 horas 
diárias 
 
3. Qual o tempo gasto com atividades agrícolas da propriedade no 
verão?............................................................................................................ |_| 
 
1. 6 a 8 horas 2. 9 a 11 horas diárias  3. 12 a 14 horas diárias  4. acima de 15 horas 
diárias 
 
4. Quais são as épocas de maior trabalho na propriedade? (picos de trabalho) Como o 
produtor soluciona este problema? 
 
Meses Cultura Como são realizadas as atividades 
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5- Quais são as épocas de menos trabalho na propriedade? O que fazem os familiares 
neste período? 
Meses Cultura Período O que fazem os agricultores nesse períodos 
    
    
Período: 1. Plantio       2. Colheita        3. Entre safra 
 
VI - A TRAJETÓRIA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO FAMILIAR E OS OBJETIVOS DO 
AGRICULTOR 
1. Quanto tempo o(a) Sr.(a) é morador(a) na localidade?______ anos 
 
2. Que tipo de mecanização utiliza em seu estabelecimento...........|_| 
 
1. Tração animal              2. Tração mecânica               3. Ambas 
 
3. Tipos de animais de trabalho:....................................................... |_| 
 
1. Bois                                                    2.Cavalos/muares 
 
4. Sistemas de cultivo:...................................................................... |_| 
 
1. Plantio Direto 2.Plantio Convencional  3. Ambos 
 
5. Tipo de solo predominante em sua propriedade.......................... |_| 
 
1. Vermelho      2. Pedregoso 3. Arenoso    4. Diversos    5. Não Sabe .      6.Outros: 
 
6. Registrar as modificações que ocorreram com a família (como iniciou, filhos que foram 
embora da propriedade, etc.) 
 
7. Como se apresentava a área de sua propriedade quando o (a) sr. (a) a conheceu? 
 
___________________________________________________________________ 
 
8. Que modificações ocorreram nesse 2º DISTRITO nos últimos 30 anos? 
________________________________________________________________ 
 
9. Se o Sr. (Sra.) tivesse condições, que tipo de investimento faria em sua Unidade de 
Produção Familiar? 
 
VII - ASSISTÊNCIA À UNIDADE DE PRODUÇÃO FAMILIAR 
 
1. Recebe algum tipo de assistência técnica? ................................. |_| 
 
1. Sim                       2. Não                         3. as vezes 
 
1.1 De quem? .................................................................................. |_| 
 
1. EMATER. 2 Secretaria da Agricultura 3. Empresa Souza Cruz    4.Outros 
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2. Qual foi a última vez que procurou ou recebeu a visita de um agronômo? 
................................................................................................... |_| 
 
1. Menos de 1 ano  2.     2. a 1 ano a 2 anos    3. a mais de 3 anos   4. Nunca. 
 
2.1 Para quê finalidade? 
 _____________________________________________________________ 
 
3. Trabalha com financiamento agrícola?..........................................|_| 
 
1. Sim                       2. Não                         3. as vezes 
 
3.1 Quais? ....................................................................................... |_| 
 
1. Pronaf         2. Pronafinho    3.Troca X Troca    4. Empresa Souza Cruz       5.Outros 
 
4. Faz parte de alguma cooperativa?  
1. Sim                       2. Não                          
 
Qual? .............................................................................................. |_| 
 
1.Cooperativa Assisense de São Francisco de Assis 2. Outros  
 
5. Faz parte de algum sindicato? ..................................................... |_| 
 
1. Sim                       2. Não                          
 
5.1 Qual?.......................................................................................... |_| 
 
1. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Francisco de Assis 2. Outros  
 
6. Faz parte de alguma associação? ............................................... |_| 
 
1. Sim                       2. Não                          
 
6.1 Qual?.......................................................................................... |_| 
 
1. Associação dos moradores da Vila Toroquá e Encruzilhada                2. Outros  
 
VIII - MEIO AMBIENTE  
1. Destino do Lixo:............................................................................ |_| 
 
1. queimado         2. enterrado       3. compostagem         4. Coletado            5.Outros 
 
2. Uso de agrotóxicos:...................................................................... |_| 
 
1.  não usa       2. uso crescente   3. uso decrescente         4. uso constante (estável) 
 
a) Em quais culturas são utilizados agrotóxicos?                       |_|_|_| 
 
1. Lavouras                       2. Hortas                   3. Pomares 
 
 
 
 



 134 

b) Quem aplica os agrotóxicos, utiliza algum equipamento de 
proteção?....................................................................................................... |_| 
 
1. Sim                       2. Não                          
 
c) Quem orienta a aplicação e/ou uso de agrotóxicos:..................... |_| 
 
1. EMATER  2. Secretaria Municipal de Agricultura    3. Agropecuária 
4. Cooperativa    5. EMBRAPA 
 
d) A aplicação de agrotóxicos é feita por mão-de-obra:............... |_| 
 
1. Familiar                                                                       2. Contratada 
 
3.  Qual o destino das embalagens dos agrotóxicos...... |_|_| |_|_| |_|_| 
 
01. Enterra       02. Queima        03. Em fossas        04. Tonel       05. Buraco a céu aberto  
06. Amontoa nas margens da lavoura      07. Amontoa nas margens da estrada        08. 
Galpão  09. Na valeta                 10. No mato     11. Queima e enterra              12. Enterra ou 
larga em buracos 13. Nas margens dos rios      14. 
Outros/Qual?__________________________________ 
 
4. A propriedade possui erosão? ..................................................... |_| 
 
1. Sim                       2. Não                          
 
4.1 Há quanto tempo ?..................................................................... |_| 
 
1. 1 a 3 anos                      2. 4-7 anos          3. 8-10 anos        4. a mais de 11 anos 
  
5. Combate a erosão?...................................................................... |_| 
 
1. Sim                       2. Não                          
 
5.1Como ?........................................................................................ |_| 
 
1. Curva de nível                   2. Terraço              3. Outros. 
 
6.Em sua propriedade existem areais?............................................ |_| 
 
1. Sim                       2. Não                          
 
7.1Qual a área? _________________hectares 
 
8. Utiliza alguma técnica ou método para combater ou prevenir os areais? 
IX- OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR 
_______________________________________________________ 
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