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INTRODUÇÃO 

Neste estudo, buscou-se compreender a dinâmica espacial do Sudoeste Paulista, 

destacando o papel representado pelo produtor familiar3 nesta dinâmica, através de uma 

abordagem social e econômica. O período estudado refere-se às décadas de 1980 e 1990. 

Adentrar esse universo me possibilita desvendar a riqueza da vida e do trabalho de um grupo 

social, pouco visível para alguns, em uma sociedade que tem priorizado outros valores. 

Assim, a observação da realidade, juntamente com leituras de diversos trabalhos e 

pesquisas, levou-me a refletir e a indagar sobre a situação atual do espaço rural no Sudoeste 

Paulista e sobre a questão de seu desenvolvimento econômico e social. 

 A região de Presidente Prudente, mais especificamente a Microrregião Geográfica com 30 

municípios, conta com 82,9% de seus estabelecimentos rurais possuindo áreas inferiores a 100 

hectares, segundo dados do censo agropecuário da FIBGE-1995/96; estas ocupam 18,5% da 

superfície total da região, sendo que grande parte desses estabelecimentos é dirigida ou 

arrendada por famílias que aí trabalham e têm se reproduzido socialmente. Estas áreas são 

responsáveis pelo volume considerável na produção de algumas culturas, ou seja, 85,7% da 

mandioca, 92,1% de maracujá, 80,9% da melancia, 91,6% da produção de uva de mesa, entre 

outras. 

Com relação ao valor da produção agrícola regional, os estabelecimentos com área 

inferior a 100 hectares, em 1995/96, apresentam valores expressivos nas culturas de batata-

doce, com 89,1%; manga, com 87,7%; maracujá, com 90,4%, apenas para destacar alguns. A 

produção vegetal, no seu conjunto, representou, em 1995/96, 36,3% do valor da produção total 

da região, e a produção animal respondeu por 63,7% do total. 

Vale a pena ressaltar ainda que, nestes estabelecimentos, a pecuária na região, foi 

responsável por 21,5% do rebanho bovino, e de 53,8% da produção regional de leite. Já com 

relação ao pessoal ocupado no meio rural, nesses estabelecimentos de até 100 hectares, os 

                                    

1 Parte da Tese de doutorado - acesse www. Teses.usp.br/teses/disponíveis/8/8136/tde 
2 Doutora em Ciências - Geografia Humana - FFLCH-USP. Endereço eletrônico: jocemed@stetnet.com.br 
3 “Camponês modernizado, [...] empreendedor e comunitário, economicamente moderno e socialmente 
conservador, enraizado nas tradições locais e culturalmente religioso [...]”, segundo Martins (2002, p. 45). 
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responsáveis e membros não remunerados, ou seja, a mão-de-obra familiar, representam 

65,1% do conjunto da mão-de-obra empregada. 

Nota-se, então, a importância que esses sujeitos sociais desempenham para o dinamismo 

da região, mesmo em face de limitações de ordem fundiária, tecnológica, de recursos 

financeiros e de comercialização, entre outros. Além disso, deve-se ter em mente que, se outros 

setores buscam a maximização da competitividade através do agronegócio, buscando gerar 

uma especialização da produção, é possível e necessário que haja a ampliação das 

oportunidades para os produtores familiares que possam lhes proporcionar transformações 

sociais e econômicas. 

Sendo assim, a tese defendida neste trabalho é que a produção familiar representa um 

papel social e econômico importante, embora encontre dificuldades e limites, frutos da história 

social, política, econômica, agrícola e agrária brasileira. E, ao contrário daqueles que acreditam 

no desaparecimento das unidades produtivas, dirigidas pela família, a pesquisa de campo 

mostrou que as mesmas permanecem, de forma que as teorias que buscam explicar essa 

realidade devam ser permanentemente revistas e discutidas. Acredita-se que estes produtores 

familiares, se puderem superar limitações de caráter organizacional, políticos, tecnológicos, 

comerciais, etc., poderão refletir, significar e impor um maior dinamismo à região. 

Destacam-se neste resumo dados e análises sobre as relações de produção e a atuação 

dos produtores nas associações, cooperativas, sindicatos, etc. 

A região de Presidente Prudente está localizada no Sudoeste do Estado de São Paulo. 

Segundo a FIBGE-2000, a microrregião geográfica de Presidente Prudente conta com 30 

municípios4, em uma área de 17.513,2 km², e uma população total de 544.215 habitantes, dos 

quais 93,0% residem na zona urbana e 7,0% na zona rural. 

A cidade de Presidente Prudente se caracteriza, também, por ser centro regional da 10ª 

Região Administrativa, que compreende 53 municípios. (Figura 1). A região de Governo de 

Presidente Prudente compreende 31 municípios, sendo também conhecida como região da Alta 

Sorocabana. Na Região Administrativa de Presidente Prudente existem outras duas Regiões de 

Governo: Dracena e Adamantina, que compreendem juntas 22 municípios. 

Nesta pesquisa, utiliza-se dados da FIBGE, bem como da divisão regional adotada pela da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo - SAA, que, atualmente 

                                    

4 Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Caiuá, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da 
Cunha Paulista, Indiana, João Ramalho, Marabá Paulista, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, 
Narandiba, Piquerobi, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, 
Presidente Venceslau, Rancharia, Regente Feijó, Ribeirão dos Índios, Rosana, Sandovalina, Santo Anastácio, 
Santo Expedito, Taciba, Tarabai e Teodoro Sampaio. 
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divide o estado em 40 regionais, ou seja, cada uma delas corresponde a um Escritório de 

Desenvolvimento Rural (EDR), da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI). 

Em razão de se optar pela realização de trabalho de campo, tendo como foco produtores 

rurais que residem nas propriedades com suas famílias, nas quais se fez um levantamento 

empírico qualitativo, utilizou-se, em termos espaciais, a divisão da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo - SAA, que abrange apenas 21 municípios5, embora 

tenha trabalhado também com dados secundários, tanto da SAA, quanto da FIBGE. 

É importante citar que a cidade de Presidente Prudente representa, na área pesquisada, o 

papel de centro regional de comércio e serviços. Sua gênese e desenvolvimento estão 

intimamente relacionados com a residência de produtores rurais, ligados à agricultura ou à 

pecuária, pois os mesmos empregaram na cidade a renda auferida nestas atividades, através 

da aquisição de bens de consumo (veículos, utilitários, equipamentos), manutenção familiar 

(educação, lazer), insumos para a propriedade e sempre se utilizaram da infra-estrutura 

financeira e de serviços existente neste centro urbano para realizar suas transações gerais. 

Entretanto, nas últimas décadas do século XX, esta característica tem sofrido algumas 

alterações através da inclusão de outros grupos que proporcionaram a ampliação de serviços 

oferecidos pela cidade (universidades, serviços médicos, shopping centers, grandes redes de 

supermercados, etc.). 

FIGURA 1 - 

                                    

5 Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Emilianópolis, Estrela do Norte, Iêpe, Indiana, 
João Ramalho, Martinópolis, Nantes, Narandiba, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Prudente, 
Rancharia, Regente Feijó, Sandovalina, Santo Expedito, Taciba e Tarabai. 
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Assim, o que se observa é que a região, cuja principal atividade econômica é a atividade 

agropecuária, tem apresentado uma dinâmica econômica e social baixa. 

Constatou-se que este universo, da atividade agropecuária e do produtor rural, é bastante 

diverso e complexo. De um lado, encontram-se nesta região produtores rurais, proprietários, em 

sua maioria, de unidades de produção com áreas acima de 200 ha, cuja atividade principal é a 

pecuária bovina de corte; enfrentam dificuldades, seja com relação à comercialização, aos 

custos de produção, ao desgaste das pastagens e mesmo quanto à expansão de seus 

empreendimentos. Este tema foi tratado por essa pesquisadora em trabalho anterior6. 

Por outro lado, neste mesmo espaço, comparecem também produtores rurais que 

exercem outras atividades, principalmente ligadas à agricultura e à pecuária leiteira, que têm 

enfrentado maiores limitações que aqueles, seja pelo fato de possuírem unidades produtivas 

menores, em média de 20 ha, ou por terem menor acesso a financiamentos e à tecnologia, 

etc..; estes se distinguem por aí residirem, por trabalharem com suas famílias e por utilizarem 

mão-de-obra temporária e sazonal. 

Além desses dois grupos acrescentam-se, aqueles que têm sido assentados através do 

programa de Reforma Agrária e aqueles que ainda não têm terra e que a reivindicam, fazendo 
                                    

6 MEDEIROS, Célia Maria Santos V. O tradicional e o moderno na atividade pecuária de corte: Produtores 
rurais   
   pecuaristas residentes em Presidente Prudente. FCT/UNESP, 1997. 
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parte de movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

entre outros. 

Desta forma, ao aspirar por um maior dinamismo econômico e social, pergunta-se: qual é 

a importância deste grupo social para a região? Como este grupo tem se articulado para 

reivindicar mudanças na produção, na comercialização, na distribuição, etc.? E, com relação ao 

poder público: tem ele conseguido através de suas políticas, proporcionar mudanças onde fosse 

possível uma geração de renda mais justa, bem como a ampliação de postos de trabalho, tanto 

no campo como na cidade? 

Fator importante para o desenvolvimento econômico e social de uma região é o grau de 

mobilização política enquanto grupo social e produtivo; ao se organizar, ele tem um poder maior 

de reivindicar mudanças que certamente transformam o cenário atual. 

Cabe destacar, neste aspecto, a atuação do MST e da UDR, como forças antagônicas, no 

que diz respeito à questão agrária na região. Esses grupos, certamente, são importantes para 

impor transformações; contudo eles não serão aprofundados nesta pesquisa7. 

Um olhar crítico sobre a área rural destacada neste trabalho aponta-se para uma realidade 

de possibilidades sociais e econômicas ainda limitadas, aliada ao descaso político com este 

setor, realidade esta justificada muitas vezes pelas condições de degradação ambiental 

provocada pelo uso indiscriminado do solo neste último quartel do século XX. A meu ver isso, 

também é fruto de uma ação/articulação política pouco ativa por parte deste grupo produtivo, 

bem como de toda a sociedade que valoriza mais as atividades e as produções urbanas. 

Assim, torna-se imprescindível que os atores ligados às atividades agropecuárias, ao poder 

público, a empresários e às instituições de pesquisa busquem opções que visem melhorar esse 

quadro. 

Desta forma, pareceu-me pertinente que este trabalho em Geografia Agrária procure 

analisar e revelar como as relações de produção, de comercialização, de financiamento da 

produção, de reprodução social têm ocorrido no campo, assim como compreender como os 

atores dessas relações, sejam eles grupos, associações, sindicatos, órgãos públicos ou privados, 

têm agido e indicar as possibilidades, limites e perspectivas de mudanças, trabalhando no sentido 

de desmistificar as aparências e tentando revelar as faces reais dos agentes que produzem este 

espaço. 

1. RELAÇÕES DE PRODUÇÃO NA AGRICULTURA NA MRG DE PRESIDENTE PRUDENTE 

Acredito que o acesso ou a permanência na terra seja condição básica para que os 

produtores familiares possam continuar na atividade agropecuária, pois é através dela que o 
                                    

7 Cf. Leite (1998), Fernandes (1994) entre outros. 
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produtor rural pode se diferenciar de um trabalhador assalariado, é também a garantia de que 

será possível dar segurança para si e sua família. 

A tabela 1 apresenta a condição do produtor na MRG de Presidente Prudente, na qual 

utilizei dados da FIBGE, pois é possível analisar-se um período mais longo. 

Verifica-se que, em 1980, os proprietários representavam 60,0% dos estabelecimentos e 

92,5% da área total ocupada; os arrendatários, por outro lado, detinham 22,1% dos 

estabelecimentos em apenas 4,9% da área. A categoria de parceiros e ocupantes estava 

representada em 6,7% e 10,6% dos estabelecimentos respectivamente e, com relação à área, 

em 0,9% e 1,7%. 

Em 1995/96, os proprietários concentravam 82,2% dos estabelecimentos e detinham 93,3% 

da área. Os arrendatários, por sua vez, representavam 7,4% da condição de produtor no número 

de estabelecimentos e ocupavam 3,9% da área, os parceiros e ocupantes representavam 

respectivamente, 1,0% e 9,4% dos estabelecimentos em uma área de 1,6% e 1,2% do total. 

Constata-se, através dos dados, o aumento do número de produtores na condição de 

proprietários e a redução na área ocupada por eles, o que pode revelar uma maior concentração. 

Já o produtor rural na condição de arrendatário apresentou uma grande redução no levantamento 

de 1995/96. 

TABELA 1 - CONDIÇÃO DO PRODUTOR NA MRG DE PRESIDENTE PRUDENTE 1980 – 

1995/1996 

Número de Estabelecimentos 

 Proprietário Arrendatário Parceiro Ocupante Outros Total 
Anos No % No % No % No % No % No % 
1980 8.307 60,6 3.048 22,1 929 6,7 1.469 10,6 83 0,6 13.863 100,0
1985 9.497 60,7 3.519 22,6 644 4,1 1.978 12,6 - - 15.638 100,0
1995/1996 11.182 82,2 1.005 7,4 135 1,0 1.278 9,4 - - 13.600 100,0
Fonte: F. I. B. G. E. – Censos Agropecuários do Estado de São Paulo de 1980,1985 e 

1995/1996. 

Área (em ha.) 

 Proprietário Arrendatário Parceiro Ocupante Outros Total 
Anos em ha % em ha % em ha % em ha % em 

ha 
%  em ha % 

1980 1.572.766 92,5 84.359 4,9 14.621 0,9 28.047 1,7   1.699.964 100,0
1985 1.509.128 89,9 124.129 7,4 11.253 0,7 34.251 2,0 - - 1.678.756 100,0
1995/1996 1.399.514 93,3 54.447 3,9 23.826 1,6 17.884 1,2 - - 1.449.704 100,0
Fonte: F. I. B. G. E. – Censos Agropecuários do Estado de São Paulo de 1980,1985 e 

1995/1996. 
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De maneira geral, a redução observada com relação aos arrendatários, entre 1980 e 

1995/96, se deve então, principalmente, ao declínio da cultura do algodão na região nas últimas 

décadas. 

Entretanto verificam-se muitos tipos de arrendamento, inclusive de arrendatários 

capitalistas que não residem na área rural e que investem em agricultura. 

Esses arrendatários, com maiores recursos financeiros, podem utilizar sementes 

melhoradas, adubos, máquinas agrícolas, etc.. 

Enquanto os arrendatários com menores recursos, ao se utilizarem, basicamente, da força 

de trabalho da família, ao usar técnicas agrícolas muitas vezes precárias, têm enfrentado muitas 

dificuldades de acesso à terra, pois o proprietário que arrenda sua terra quer garantias, entre elas 

a de conservação, que aqueles não conseguem oferecer. 

Na categoria dos parceiros, observou-se uma diminuição com relação ao número de 

estabelecimentos; contudo, houve um aumento da porcentagem em área ocupada por esses 

produtores, embora muito aquém da área ocupada em 1950, que somava 5,8% do total. 

Os ocupantes, por sua vez, passaram também por uma diminuição, tanto no número de 

estabelecimentos como em área. Pode-se inferir ainda, que esta categoria pode ter se 

beneficiado dos assentamentos e reassentamentos implantados na região desde a década de 

1980. 

2. REPRESENTAÇÃO SOCIAL DOS PRODUTORES RURAIS 

A produção familiar é caracterizada por ser, no seu conjunto, um grande número de 

unidades produtivas que, freqüentemente, apresentam um nível de organização fraca. Para a 

maioria dos produtores, a terra e o dinheiro são fatores que podem limitar o desenvolvimento 

das unidades familiares. 

 Por outro lado, essas unidades podem se relacionar com mercados de insumos 

agropecuários, de processamento ou de distribuição da produção que são fortemente 

concentrados, além de que, na produção agrícola, por sua perecibilidade e sazonalidade, o 

produtor pode enfrentar problemas de comercialização. 

Assim, as formas de representação social dos produtores são muito importantes, pois, 

através delas eles poderão ganhar tanto, no tamanho, nos processos de compra e venda da 

produção, quanto pela divisão, isto é, do uso comunitário, entre vários produtores, de máquinas, 

equipamentos, armazéns, etc.. 

As associações e cooperativas representam, para os produtores familiares, possibilidades 

de ganhos com melhores preços nas compras e nas vendas, seja em produtos, insumos ou 
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máquinas e na obtenção de financiamentos governamentais. Podem também ter, através delas, 

a introdução de novas tecnologias e formas de agregar valor ao seu produto. 

Desta forma, o Censo Agropecuário da FIBGE, 1995/96, registrou, no Estado de São 

Paulo, 65,9 mil filiações às cooperativas, correspondendo a 36,7% do total dos 

estabelecimentos. Na MRG de Presidente Prudente, ela representou 34,4% do total dos 

informantes. 

Conforme o relatório PRODER/SEBRAE (1998), as cooperativas agropecuárias têm como 

principais produtos o leite, beneficiado pela COOLVAP (a maior cooperativa regional, que conta 

também com uma cooperativa de crédito); o café, comercializado por 6 cooperativas regionais; 

o algodão, comercializado por 2 cooperativas; e a batata-doce, o abacaxi, o maracujá, a manga 

e a goiaba. 

Com relação às Associações, dados do Instituto de Cooperativismo e Associativismo - 

ICA, e a CATI (1998), o EDR de Presidente Prudente conta com 32 Associações, que 

representam 7,34% do total estadual. 

Com relação ao número de associados, conta com 1252 produtores. A maioria das 

Associações foi implantada no fim da década de 1980 e na de 1990, ressaltando-se a de 

Tarabai, com 122 associados, a de Alfredo Marcondes, com 100 associados, a de Estrela do 

Norte, com 118 e as de Álvares Machado, que conta com 12 associações, totalizando 233 

filiados. 

Apesar desses dados, a região ainda apresenta um nível incipiente de organização da 

produção. Existem também associações e cooperativas que estão ligadas aos assentamentos, 

contribuindo assim para uma possível mudança no perfil da organização regional deste grupo. 

Não obstante a necessidade de haver um aumento de novas associações é necessário 

um cuidado com as que já existem, através de um treinamento gerencial adequado aos seus 

dirigentes, e que elas possam, depois, atingir status de cooperativas. 

As cooperativas e as associações são organizações que não visam lucro. O processo de 

decisão ocorre por meio de uma assembléia geral e o monitoramento da eficácia da gestão é 

efetuado pelo conselho fiscal, composto por associados. 

Essas organizações podem, então, possibilitar um aumento no nível de renda dos 

produtores familiares. Entretanto, conforme se pode observar na pesquisa de campo, há muita 

resistência dos produtores em se organizarem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Nunca é demais destacar que no Brasil, a agricultura familiar engloba 4,2 milhões de 

propriedades, emprega 14 milhões de pessoas, 77% da mão-de-obra rural. Além disso, ela é 

responsável por 38% da produção agrícola e muitos dos produtos que compõem a cesta 

básica são advindos dela. 

E no espaço rural da região de Presidente Prudente, esse setor também merece 

destaque pois, são responsáveis por volume expressivo da produção de culturas como a 

mandioca, a batata doce, a melancia, a manga, o maracujá entre outras; bem como na 

produção animal e vegetal, que no valor total da produção, em seu conjunto, representou 

63,7% e 36,3% respectivamente. 

Finalizando esse trabalho de pesquisa, que buscou compreender a dinâmica espacial 

do Sudoeste Paulista, destaquei o papel representado pelo produtor familiar rural, através de 

uma abordagem social e econômica, ficou mais do que evidente a importância que esses 

sujeitos sociais desempenham para o dinamismo da região. 

O exercício, nessa pesquisa, foi o de se olhar a realidade não pela lógica do mercado 

e pela aparência, mas sondando processos sociais e políticos, num caminho que me levou a 

tentar compreender as contradições e diversidades contidas neles. 

Com relação a esse segmento da população produtiva agrícola, ou seja, os produtores 

familiares rurais cumpre ressaltar, aqui, a complexidade de se definir esses sujeitos, devido 

à heterogeneidade neles contida. Contudo, tal complexidade não deve ser obstáculo para 

aqueles que buscam avanços teóricos e práticos para essas questões, mas sim motivações 

para novas pesquisas. 

Acredito também que os sujeitos sociais são os que podem transformar situações que 

afligem as sociedades, através da atuação política e da reivindicação direta, contudo esse 

grupo pesquisado revelou-se, ainda, politicamente conservador tendo, conseqüentemente, 

pouca força de reivindicação por mudanças. 

No aspecto da produção agropecuária, diversos estudos revelam que está na 

diversificação das economias agrícolas regionais o segredo da alteração do grau de 

desenvolvimento das atividades de origem rural. 

Desta forma, setores que foram considerados outrora ineficientes, hoje são tidos como 

fundamentais para dinamizar espaços produtivos através do trabalho, da renda gerada por 

ele e de sua distribuição, nos quais se destaca, mais uma vez, a atuação do agricultor 

familiar. 
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Entretanto, reconheço que esses sujeitos sociais devem procurar superar problemas 

de forma conjunta, tanto no seu grupo, quanto, com a sociedade e com o poder público do 

qual fazem parte. 

Ao serem analisados processos gerais, o período estudado ressaltou principalmente 

as décadas de 1980 e 1990, por terem sido décadas nas quais se assistiu ao aumento das 

desigualdades e da exclusão social da maior parte da população brasileira. 

Elas trouxeram, também, mudanças profundas nos aspectos político, social e 

econômico. Com a economia brasileira cada vez mais voltada ao mercado externo, houve 

no setor agropecuário, uma acentuação dos problemas ligados ao papel desempenhado 

pela agricultura. 

 O modelo econômico vigente privilegiou outros setores econômicos; contudo, 

presenciou-se, também, a organização e a posterior consolidação de movimentos sociais, 

com reivindicações que têm trazido mudanças na estrutura agrária brasileira, embora ainda 

insuficientes, para uma população excluída da terra e de seus meios de produção. 

Constata-se ainda uma concentração de terra que persiste em aumentar; todavia, 

verificou-se também que, na outra ponta, ou seja, as unidades produtivas com áreas 

menores têm aumentado. Tal realidade demonstra a complexidade de se compreender 

também os processos sócio-espaciais. 

A participação e o acesso aos recursos creditícios e de comercialização, através das 

políticas públicas implementadas para o setor agrícola, com destaque para o PRONAF, não 

têm atendido as demandas “reais” dos produtores familiares, ao manter em suas bases uma 

lógica que ainda privilegia o latifúndio e a grande exploração agrícola de produtos 

exportáveis. 

Muitos ajustes devem ser realizados, ressaltando-se entre eles, uma forma de 

distribuição dos recursos que tente inserir o produtor no mercado, de forma coletiva e com 

menores exigências de garantias. 

Em se tratando de processos mais específicos, a formação histórica da região 

analisada demonstrou que a atividade pecuária sempre ocupou um maior espaço, tanto em 

termos fundiários como em termos econômicos. 

A estrutura fundiária regional reflete também a estrutura agrária brasileira, ou seja, o 

predomínio do latifúndio, embora também houvesse a presença de pequenas propriedades. 

As atividades agrícolas praticadas desde o segundo quartel do século XX sempre estiveram 

subordinadas às demandas econômicas de produção agrícola de cada período, nas quais o 

agricultor estava submetido ora ao sucesso, ora ao fracasso de sua safra. 
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As condições históricas, econômicas, políticas e sociais levaram principalmente os 

agricultores, fossem eles proprietários, arrendatários ou parceiros, com menores 

disponibilidades financeiras a serem duramente penalizados. 

Esses processos, entre outros, levaram a uma acentuação dos problemas regionais, 

tais como a migração da população rural e a exclusão de grande parcela da população. Não 

obstante, uma parcela destes produtores agrícolas tem persistido na atividade através de 

estratégias produtivas. 

Desta maneira, os produtores rurais entrevistados têm buscado através da 

diversificação das culturas praticadas; da contratação de mão-de-obra temporária para 

auxiliar nas diversas etapas da produção agrícola; da formação de áreas, antes ocupadas 

com agricultura, em pastagens para a atividade pecuária de leite, que lhes garante uma 

rentabilidade mensal; da conscientização de que a organização social dos agricultores, seja 

em associações ou em cooperativas, pode protegê-los e auxiliá-los em problemas como a 

intensa intermediação na comercialização; da busca por suficiência de crédito para as 

atividades desenvolvidas; de custos de produção cada vez menos onerosos, entre outras 

estratégias e ações adotadas, possibilidades de reprodução social e econômica. 

O grupo de agricultores familiares pesquisados, como já salientado, são politicamente 

conservadores e tradicionais em suas relações sociais. Contudo, a experiência de adentrar 

nesse universo me possibilitou desvendar a riqueza da vida e do trabalho de um grupo 

social, pouco visível para alguns, pois persiste na sociedade urbana a idéia de ineficiência e 

de atraso das unidades produtivas em que o núcleo familiar rural organiza sua vida e seu 

trabalho. 

Em oposição a esse pensamento, esta pesquisa pôde demonstrar a importância que 

esses sujeitos sociais desempenham para o dinamismo da região, mesmo em face de 

limitações de ordem fundiária, tecnológica, de recursos financeiros e de comercialização, 

entre outros aspectos. 

No sentido de apontar caminhos, esse estudo revelou que em relação às mudanças 

técnicas e incorporação de tecnologias, o grupo pesquisado mostrou conhecimento e 

adoção de algumas delas, entretanto, os custos dessas práticas são seu maior limitante, já 

que dificilmente o produtor consegue, através da produção final, cobrir essas despesas. 

Sendo assim, é necessário o desenvolvimento de técnicas e tecnologias que fossem mais 

acessíveis aos produtores. 

Outra questão preocupante, segundo observado no levantamento de campo, é o 

número insuficiente de técnicos e agrônomos de instituições públicas para o atendimento 
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aos produtores rurais familiares. Aponto que seja fundamental a implementação de 

mudanças nessa situação. 

A comercialização da produção é também um outro fator que merece atenção, pois os 

produtores ficam vulneráveis à intermediação. 

Constata-se, que a grande dificuldade da agricultura familiar não é produzir, mas, sim, 

ter o retorno, via mercado do valor gerado na atividade agropecuária. 

Com relação às formas de representação social do grupo pesquisado, que ainda são 

incipientes, cabe apontar que o melhor caminho para superar obstáculos é poder ser sujeito 

das decisões, que deverão ser tomadas em conjunto. 

Assim, acredita-se também que seja imperativo aliar forças institucionais, através de 

políticas públicas; de ações da sociedade civil; da atuação das universidades, com apoio em 

pesquisa e acesso às modernas tecnologias de seus centros de experimentação e difusão; 

de um apoio técnico mais eficiente; bem como a criação de canais de comercialização que 

fossem favoráveis a esse grupo produtivo, já que se observou, por exemplo, que os 

assentamentos ligados aos programas de reforma agrária têm proporcionado um 

aquecimento do comércio e de setores de serviços, nos municípios localizados em seu 

entorno. 

Enfatiza-se, por fim, que a produção familiar rural representa um papel social e 

econômico importante para o desenvolvimento regional, na medida em que seu 

fortalecimento tem tanto um valor social, através da terra, do trabalho e da família, como um 

valor econômico, pois a geração de renda e de empregos dinamiza o consumo e a procura 

por serviços. 
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