
 

 

 

 

 

 

 

                  

O PROCESSO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA AGROPECUÁRIA 

LOCAL 

 

Dimas dos Reis Ribeiro1 
 
 

RESUMO 
 
Este trabalho resgata o processo de gestão de políticas 
públicas na agropecuária através de programas e projetos 
concebidos e implementados no âmbito do poder local 
com a participação dos atores sociais. Destaca a 
importância das políticas públicas no contexto 
socioeconômico e cultural, registrando os avanços 
representados por essas iniciativas. Destaca a importância 
da participação na elaboração e efetivação das políticas 
públicas emancipatórias, isto na medida em que geram 
emprego e renda e desenvolvimento sustentável. Uma 
nova realidade é possível, se construída a partir do poder 
local com planejamento, participação, trabalho em equipe, 
elaboração de bons projetos e, sobretudo, vontade 
política.  

 
Palavras-chave: Gestão. Políticas Públicas. Programas. 
Projetos. Participação. 

 
ABSTRACT 
 
This work rescues the process of management of public 
policies in agriculture through programs and projects 
designed and implemented under the local government 
with the participation of social actors. Highlights the 
importance of public policies in the socioeconomic and 
cultural context, recording the progress represented by 
these initiatives. Highlights the importance of participation 
in the preparation and execution of emancipatory policies, 
that to the extent that generate employment and income 
and sustainable development. A new reality is possible, if 
built from the local authorities with planning, participation, 
teamwork, preparation of good projects and, above all, 
political will. 
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I- INTRODUÇÃO 

 

Na maioria dos pequenos municípios brasileiros, tradicionalmente agrários, 

as gestões locais, ao iniciarem seus mandatos, apresentam e divulgam ações e 

projetos visando ao desenvolvimento urbano, tais como, pavimentação, 

abastecimento e implantação de indústrias, esquecendo-se do homem do campo.  

Em Alterosa-MG, isso começou a ficar diferente, a partir do início da 

gestão 1993-1996 que, de imediato, elaborou um programa de desenvolvimento para 

o setor agropecuário, dado a importância e o potencial econômico para a população 

que, de forma geral mora na cidade, mas passa a maior parte de seu tempo na zona 

rural, atuando como trabalhador rural, pequeno e médio sitiante e fazendeiro. 

Pelo que percebemos, através de uma ampla mobilização e integração, 

diversas entidades como a EMATER·MG, o Sindicato dos Produtores Rurais, 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 09 Associações Comunitárias de Produtores 

Rurais se uniram e iniciaram, através da articulação, incentivo e apoio da gestão 

municipal, o desenvolvimento de diversos programas que deixaram claro a prioridade 

abraçada por um gestor advogado, dono de escritório de contabilidade e fazendeiro, 

de origem rural, mas de uma visão desenvolvimentista pode investir no homem do 

campo e proporcionar o desenvolvimento rural e o desenvolvimento agrícola. 

 
O primeiro tem a ver com o desenvolvimento de condições de vida e de 
trabalho, que preserva a cultura das pessoas. Já o desenvolvimento agrícola é 
voltado para aumentar a produtividade, o que não significa bem-estar e 
qualidade de vida para as pessoas que vivem no campo (PEDRINI; ADAMS; 
SILVA, 2007, p.17). 

 

Todavia, pensamos que isso depende do olhar e da abordagem, se o 

aumento da produtividade está ligada ao pertencimento e à propriedade de quem 

trabalha para si no regime de agricultura familiar ou está ligada a quem apenas vende 

sua mão de obra para o dono da produção.  

 

II- DESENVOLVIMENTO 

 

No caso de Alterosa, onde temos uma estrutura fundiária alicerçada na 

pequena e na média propriedade, e o aumento da produtividade torna-se produto 

familiar, tanto o desenvolvimento rural como o desenvolvimento agrícola trazem em si 



 

 

 

 

 

 

 

                  

a perspectiva de uma melhor qualidade de vida, de geração de emprego e de renda. 

Isso pode ser averiguado nos projetos e programas que se seguem: 

O Programa Fundão Agrícola, fundo rotativo para custeio da lavoura de 

milho, tinha como objetivo o repasse (empréstimo) de sementes e adubos para 

pequenos produtores.  O programa foi criado em 1993, por deliberação da Lei nº. 870 

de 1993 que autorizou o chefe do poder executivo municipal a adquirir insumos 

básicos para a cultura do milho até o valor de Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil cruzeiros reais) e assinar Convênio com a Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (EMATER/MG) e o Sindicato dos Empregadores Rurais de 

Alterosa. Foi criado com o objetivo de aumentar a produtividade da exploração 

agrícola de milho dos pequenos produtores rurais, através do empréstimo de insumos 

básicos necessários ao plantio da cultura. O artigo 3º da Lei define: os recursos 

ressarcidos, assim como o empréstimo dos inicialmente adquiridos pela prefeitura, 

ficarão sob responsabilidade e gerenciamento da EMATER/MG, que os destinará à 

continuidade do programa, cabendo ao Sindicato dos Empregadores Rurais de 

Alterosa o depósito e controle do estoque dos produtos. 

Para a efetivação do programa foram dados os seguintes passos: logo 

após a aprovação da Lei pela Câmara Municipal, a Prefeitura abriu uma 

licitação/tomada de preços, para adquirir as sementes e adubos do programa; 

enquanto isso, a EMATER/MG cadastrou os produtores dentro dos critérios pré-

estabelecidos (tipo de exploração, área da propriedade, etc.) e elaborou os projetos 

com os contratos individuais; de posse dos contratos assinados, os produtores 

receberam as sementes e o adubo que estavam depositados nos Galpões da 

Prefeitura e da EMATER-MG; nos contratos (com avalistas) os produtores assumiam 

o compromisso de quitar o empréstimo (em dinheiro, no valor correspondente aos 

insumos recebidos), 60 dias após a colheita. Trinta dias após o período da colheita, 

geralmente nos meses de junho e julho, a EMATER-MG, com o acompanhamento da 

Prefeitura, das Associações de Produtores e da Secretaria de Agricultura era aberta 

uma nova tomada de preços na mesma quantidade dos insumos (adubos e 

sementes) emprestados. Era por esse valor (preço por produto) do montante licitado 

que os produtores quitavam seus contratos. De posse do valor reembolsado pelos 

produtores, o novo lote de insumos era pago e distribuído aos produtores para a safra 

seguinte. 

No termo de Convênio assinado em 10 de setembro de 1993 pela 

Prefeitura, EMATER/MG e Sindicato dos Empregadores, na sua cláusula primeira 



 

 

 

 

 

 

 

                  

consta o objetivo do convênio que visava ao aumento da produtividade agrícola de 

milho e o incentivo às formas associativistas entre os pequenos produtores rurais do 

Município de Alterosa, podendo se estender aos médios produtores rurais de acordo 

com o crescimento do programa, sempre atendendo aos interesses mútuos entre os 

conveniados. 

Na cláusula segunda foram definidos os critérios para inscrição e 

participação no programa, nos seguintes termos: Poderão ser beneficiários do 

programa, em sua fase inicial, os pequenos produtores rurais, até que se esgote a 

quantidade de insumos adquiridos para o programa e que atendam os seguintes 

requisitos: ter renda exclusiva da agropecuária; ter o título de domínio da propriedade 

e/ou carta de anuência como arrendatário ou meeiro e possuírem área máxima de 30 

(trinta) hectares. O programa atendeu áreas de até 4 (quatro) hectares na cultura de 

milho por beneficiário e foram admitidos no programa aqueles que nele se 

enquadraram e foram aprovados pela EMATER/MG. A expectativa era a de que o 

programa atenderia futuramente a todos os produtores rurais do município, 

começando pelos pequenos produtores rurais, que se enquadrassem nos requisitos 

acima, com prioridade no atendimento, aqueles filiados às associações rurais do 

município. 

Na cláusula terceira foram estabelecidas as condições básicas de 

enquadramento, sendo que, para o produtor se beneficiar do programa, ele teria que 

se comprometer a apresentar à EMATER/MG análise de solo atualizada; fazer 

calagem recomendada de acordo com análise do solo; apresentar à EMATER/MG a 

nota fiscal da aquisição do calcário; seguir as recomendações técnicas contidas no 

projeto elaborado pela EMATER/MG; efetuar o pagamento referente ao empréstimo 

de sementes e adubo em época oportuna, ou seja, até 60 (sessenta) dias após a 

colheita, com valor da mesma quantidade dos insumos recebidos; efetuar a 

comercialização do excedente dos produtos oriundos do progrma, preferencialmente 

de forma conjunta, se for de interesse do beneficiário. 

Na cláusula quarta que tratava da operacionalização do programa foram 

estabelecidas as competências da prefeitura, da EMATER/MG e do sindicato. Na 

cláusula quinta as obrigações e deveres dos beneficiários, entre as quais a 

possibilidade de desligamento do produtor beneficiário do programa, no caso de 

descumprimento da cláusula terceira, inclusive o ressarcimento à prefeitura dos 

insumos adquiridos no ato do desligamento; zelar e trabalhar a área beneficiada, 

adotando técnicas de conservação do solo e os cuidados com o meio ambiente e a 



 

 

 

 

 

 

 

                  

assinatura de documento comprobatório referente à divida para com a prefeitura, 

garantindo o pagamento dos insumos no prazo pré-estabelecido.  

A Cláusula sexta determinava que o pagamento a ser efetuado pelo 

proprietário, proveniente do ressarcimento dos insumos utilizados, seria destinado a 

um fundo que garantiria a continuidade do programa nos anos seguintes e ao 

estímulo à agricultura.  

A cláusula sétima determina que o não cumprimento das condições do 

programa por qualquer das partes convenentes provocaria a exclusão, assegurando 

à parte tida como faltosa, amplo direito de defesa.  

Bem sucedido e autossustentável, o programa por si só, a cada ano, 

conseguiu atender de dois a três produtores a mais sem a necessidade de novos 

investimentos pelo poder público. Para se ter uma ideia, em 1993/1994 a 

produtividade média no município era de 2.800 kg/ha; em 1994/1995 3.200 kg/ha e, 

em 1995/1996, já era de 4.000kg/ha. Em 2005 o programa estava avaliado em R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e atendendo 64 famílias numa área cultivada de 

170 hectares, com uma produtividade de 6000 kg/ha e uma produção de 1.020 

toneladas de milho. 

A iniciativa desse fundo agrícola rotativo, criado para financiar o plantio de 

milho para pequenos agricultores que só efetuavam o pagamento após a colheita, e 

ainda, sem juros e sem correção monetária, foi e tem sido um exemplo de políticas 

públicas.  

Vale destacar ainda que o valor equivalente aos insumos adquiridos 

coletivamente representavam uma economia da ordem de 10 a 20% na aquisição dos 

produtos. 

Sabemos que muitos pequenos produtores não plantam porque não 

dispõem de recursos para a aquisição das sementes e dos fertilizantes. Não 

plantando, também não colhem, não se alimentam bem, e muito menos, obtêm 

recursos para atender outras necessidades. Também não podemos esquecer o fator 

climático, pois este sempre foi e sempre será um risco para a atividade agrícola.  

Percebemos ainda que a instituição do Concurso de Produtividade de 

Milho agregado ao Programa Fundão Agrícola foi outro fator que contribuiu para o 

aumento da produtividade do milho no município. O Concurso foi coordenado pela 

EMATER-MG e pela Secretaria Municipal de Agricultura e contou com a participação 

de 20 produtores na safra 1995/1996, quando foi alcançada uma produtividade média 

entre eles de 7.584 kg/ha.  



 

 

 

 

 

 

 

                  

As lavouras desses produtores acabaram sendo utilizadas como modelo e 

como fontes de propagação de tecnologias e manejo para os demais produtores do 

município.  

Assim, fica claro e demonstrado que o poder público local e suas parcerias 

sãos capazes de promover o desenvolvimento econômico e social. 

Outro programa que impulsionou o desenvolvimento local foi a 

mecanização agrícola que libertou os pequenos produtores das mãos dos 

fazendeiros e proprietários de tratores e implementos que sacrificavam os pequenos 

na contratação das horas/máquinas para arar e gradear a terra para o plantio de 

alimentos.  

Este programa foi instituído a partir da aprovação da Lei Ordinária nº 839 

de 26/03/1993, que autorizou o Poder Executivo a celebrar Convênio e Contrato para 

implantação e efetivação do Programa de Mecanização agrícola e deu outras 

providências. 

Foram adquiridos 06 tratores pelo município e cedidos em comodato às 

associações comunitárias que, juntamente com a EMATER·MG, gerenciavam todo o 

trabalho de mecanização no município: um trator foi adquirido com recursos da 

Secretaria Estadual de Trabalho e Ação Social (SETAS), um doado pela Secretaria 

de Estado da Agricultura de Minas Gerais, três adquiridos com recursos do próprio 

município e um incentivado pelo município, foi adquirido pelo Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário do Distrito do Divino Espírito Santo, através de 

financiamento, junto ao Fundo de Desenvolvimento Comunitário do Banco do Brasil, 

Agência de Alterosa. 

Esse programa foi sendo ampliado anualmente e a cada ano ele atendia 

um número maior de pequenos produtores associados, ou seja, começou atendendo 

a 30 pequenos produtores nos anos de 1992/1993 e em 1996/1997 já atendia 360. O 

quadro abaixo mostra a evolução do número de produtores atendidos. 

 

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 

1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 

30 60 166 257 360 

 Quadro 1 – Evolução do Número de produtores assistidos 

 

O Programa Casa de Máquinas foi outra parceria que envolveu e integrou 

as Associações Comunitárias, CEMIG, EMATER·MG e a Prefeitura Municipal. Foram 

implantadas quatro unidades, atendendo as seguintes comunidades: Boa Vista, 



 

 

 

 

 

 

 

                  

Cava, Cambuí e Palha Velha. O objetivo era o de montar estruturas para o 

beneficiamento da produção dos pequenos produtores. Para isso a Prefeitura 

executou as seguintes ações: doação de máquinas para beneficiamento de café e 

aquisição de material para a construção do galpão; a CEMIG fez a doação da linha 

tronco, do padrão e do transformador; as associações comunitárias forneceram em 

regime de mutirão a mão de obra para efetuar a construção, a aquisição dos 

secadores de café e a aquisição de parte dos materiais para a construção; a 

EMATER-MG contribuiu na organização dos produtores, na articulação das entidades 

e no acompanhamento da implantação do projeto. 

Já o Programa de Renovação e Revigoramento da Cafeicultura Municipal 

que fornecia apoio à produção e distribuição de mudas de café para os cafeicultores 

do município foi outra iniciativa que fez avançar o desenvolvimento municipal. Neste 

Programa a Prefeitura participou com os insumos e as Associações Comunitárias 

com a mão de obra. No primeiro ano do programa a COOPARAÍSO também 

participou como parceira da iniciativa, doando sementes e saquinhos para a produção 

das mudas de café. O quadro abaixo ilustra a dimensão do programa. 

 

Ano Mudas Produzidas Produtores atendidos 

1994/1995 1.050.000 173 

1995/1996 500.000 94 

1996/1997 400.000 90 

TOTAL 1.950.000 357 

 Quadro 2 – Produção de mudas e produtores atendidos 

 

Esse programa, criado em 1995 através da parceria que envolveu a 

prefeitura municipal, a EMATER/MG e as associações comunitárias rurais renovou e 

revigorou a lavoura cafeeira no município, ao propiciar a formação e a distribuição de 

quase dois milhões de mudas de café para os produtores rurais. Esta iniciativa 

representou um grande salto na produção cafeeira do município, como demonstra o 

quadro à frente e o depoimento dos usuários, praticamente dobrando a produção em 

10 anos, tornando-se sinônimo de riqueza e desenvolvimento; melhorando as 

condições de vida dos produtores rurais, gerando milhares de empregos e contribuído 

substancialmente para o seu processo emancipatório. 

Para se ter uma ideia do que isto representou só nos primeiros anos é só 

olharmos e analisarmos os dados do IDH e a renda per capita dos anos 1990 e 2000. 



 

 

 

 

 

 

 

                  

No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 

Alterosa cresceu 12,71%, passando de 0, 653 em 1991 para 0, 736 em 2000. Já a 

renda per capita média do município cresceu 77,08%, passando de R$ 111,67(cento 

e onze reais e sessenta e sete centavos) em 1991 para R$ 197,74(cento e noventa e 

sete reais e setenta e quatro centavos) em 2000. A pobreza (medida pela proporção 

de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50 (setenta e cinco reais 

e cinquenta centavos), equivalente à metade do salário mínimo vigente em agosto de 

2000) diminuiu 51,57%, passando de 51,7% em 1991 para 25,1% em 2000. 

 

ANO PRODUTIVIDADE EM SACAS2 

1996 35.000 

1997 27.600 

1998 60.000 

1999 50.000 

2000 66.078 

2001 48.568 

2002 81.756 

2003 61.350 

2004 80.000 

2005 70.000 

Quadro 3 – Evolução da produção cafeeira municipal 

 

O Programa de Distribuição de Calcário, Análise e Correção de Solos 

começou a estruturar-se com a assinatura do convênio celebrado entre a Prefeitura 

Municipal, o Sindicato dos Produtores Rurais, a EMATER·MG e a Agrimig Calcário 

Agrícola, visando à construção de um Silo com capacidade para 150 toneladas de 

calcário que passou a ser disponibilizado aos produtores rurais do município.  

No ano de 1996/1997 foram comercializadas cerca de 1.700 toneladas, 

tendo sido facilitado o acesso ao corretivo agrícola a todos os pequenos agricultores, 

que puderam adquiri-lo a preços acessíveis.  

Também foi assinado com a Universidade de Alfenas (UNIFENAS), 

convênio para realização de análise de solos que concedia 40% de desconto para os 

produtores rurais.  

Visando fornecer uma opção de mercado para os produtores e também 

melhorar o abastecimento de hortifrutigranjeiros no município, foi implantada pela 

                                                 
2 Dados obtidos no Serviço Integrado de Assistência Tributária e Fiscal (SIAT) de Alterosa, sendo que 

os anos de 1996 a 1999 foram informados com base em dados fornecidos pela EMATER – MG, 
escritório de Alterosa. Vale destacar ainda que estes dados são aproximados, visto que muitas 
outras unidades são autorizadas a emitir notas fiscais deste produto, impossibilitando um 
levantamento preciso da produção. 



 

 

 

 

 

 

 

                  

administração pública a Feira Livre que passou a ocorrer todas as manhãs de 

domingo na Praça da Rodoviária. No início ela contava com a participação de 15 

feirantes, que possuíam uma área cultivada em torno de 15 hectares o que gerava 

uma produção em torno de 54 toneladas de hortaliças por ano.  

O Programa de estradas Vicinais tinha como objetivo facilitar o acesso dos 

produtores e suas famílias à cidade e também o escoamento da produção agrícola. 

Foi executado para recuperar as estradas rurais do município, através dos seguintes 

procedimentos: alargamento, cascalhamento, eliminação de mata-burros e o 

fornecimento de arames para construção de corredores pelos produtores, totalizando 

80 km de estradas rurais com estas melhorias, além do compromisso de que, 

anualmente, logo após o período chuvoso, seria executada a manutenção e a 

recuperação das estradas municipais. 

Visando expandir a cultura da batata no município o poder público 

municipal passou a incentivar e apoiar a vinda de bataticultores e acabou atraindo 

plantadores dos municípios de Andradas, Caldas e Ipuiuna. A partir daí e em 

decorrência do clima, da topografia e da qualidade do solo, incrementou-se a 

produção de batatas no município de Alterosa. Foram implantados no município, dois 

entrepostos para beneficiamento da produção o que gerou centenas de empregos. 

Estima-se que na safra 96/97, foram beneficiadas 700.000 sacas nestes entrepostos, 

das quais 50% já produzidas no município. 

Estes programas e projetos sobreviveram aos governos, às vezes com 

mais ou menos apoio, mas perduram até os dias atuais. 

No ano 2003 a Prefeitura Municipal de Alterosa, o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável de Alterosa (CMDRS), EMATER-MG, Instituto 

Mineiro de Agropecuária (IMA), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Associações dos 

Produtores Rurais dos Bairros Água Limpa, Palha Velha, Cambuí, Boa Vista, Cava, 

São Pedro e Cerrado, Conselhos de Desenvolvimento Comunitário das Comunidades 

de São Bartolomeu e Divino Espírito Santo e Associação dos Produtores de Leite do 

Bairro São Bartolomeu, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alterosa, Fundação 

Educacional para o Desenvolvimento Sustentável da Baixa Mogiana (FUNEDES), 

elaboraram o Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar no 

Município de Alterosa.  

Logo de início foi realizada uma leitura coletiva da situação da agricultura 

no Município de Alterosa e, naquele momento, chegou-se à conclusão de que, 

embora ela fosse a principal atividade econômica, se apresentava pouco 



 

 

 

 

 

 

 

                  

diversificada, com produtividade mediana e com produtos sem qualidade para 

competir nos mercados, devido à falta de estruturas de processamento; além disso, 

observou-se a baixa integração entre os bairros do município; o destaque na 

produção de café, milho, batata, arroz, feijão e leite; um pequeno cultivo de hortaliças 

e frutas; um rebanho pouco expressivo de bovinos de corte e que a produção 

artesanal, a partir de matérias primas típicas da região, estava em fase de 

crescimento, porém, enfrentando dificuldades, por falta de local específico para a 

comercialização.  

Foi concluído ainda que a agricultura familiar exercia um papel 

preponderante naquele momento, ou seja, era responsável por 90% da produção 

agrícola do município, resultado de uma reforma agrária natural e naquele ano havia 

aumentado o número de agricultores familiares com acesso ao crédito do PRONAF, o 

que levaria a um aumento significativo da produção agrícola no município.  

Naquela ocasião o município havia designado uma comissão municipal 

para trabalhar em parceria com a EMATER-MG e o Banco do Brasil, para elaborar e 

aprovar, dentro dos critérios do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) e aptidão dos agricultores, o maior número possível de projetos.  

A equipe e os membros do CMDRS destacaram ainda as alternativas de 

sustentabilidade desenvolvidas nos últimos anos, fazendo com que a agricultura 

familiar passasse por grandes transformações, principalmente o trabalho 

associativista iniciado em 1993, através das seguintes atividades: programa de 

mecanização agrícola, que facilitou o acesso dos agricultores ao uso de máquinas 

agrícolas, no desenvolvimento de suas atividades; o programa casa de máquinas que 

disponibilizou máquinas para o benefício do café; o programa fundão agrícola que 

fornece sementes e fertilizantes para o plantio de milho em 170 ha; o programa de 

granelização de leite que incentiva o resfriamento de leite com o objetivo de melhorar 

a qualidade e aumentar os preços recebidos pelo produtor; o programa de aquisição 

conjunta de fertilizantes que organizou os agricultores para compras conjuntas, com o 

objetivo de reduzir os preços. Percebemos que a grande participação das entidades e 

de seus representantes são demonstrações de que o município estava, de forma 

coletiva, procurando o caminho do desenvolvimento rural sustentável, ou seja, 

fortalecer a agricultura familiar e conservar os recursos naturais o que ficou evidente 

nas ações de infraestrutura propostas pelos participantes. 

Além das discussões foram sugeridas ações para superar entraves ao 

desenvolvimento no Município, alegando que o município possuía uma característica 



 

 

 

 

 

 

 

                  

privilegiada e, ao mesmo tempo, desfavorável. Favorável porque possuía terras, na 

sua maior parte, propícias para a mecanização e, desfavorável, por causa da baixa 

fertilidade natural dos solos, além da falta de estruturas de beneficiamento e 

comercialização da produção dos pequenos produtores, que acabavam reféns dos 

atravessadores, deixando, por falta de oportunidades, os agricultores familiares 

excluídos dos mercados a cada dia mais exigentes e competitivos.  

Diante dessa realidade, refletiram e indicaram ações para que os produtos 

da agricultura familiar pudessem ser inseridos nos mercados, mas acima de tudo, 

para que todos tomassem consciência das tendências de mercados, pois, quanto 

maior a qualidade e a constância dos produtos, maiores valores seriam agregados, 

possibilitando mais renda e gerando novos mecanismos de inserção dos produtos 

nos mercados.  

Ficou claro nas discussões que estavam conscientes de que para atingir o 

mercado e permanecer nele era necessário o investimento em infraestrutura que, 

além de sanar as necessidades da agricultura familiar, evitaria o desestímulo para 

com a atividade e ainda fixaria o agricultor e sua família em suas propriedades com 

condições dignas de vida.  

Com este olhar, foram apontados entraves históricos que dificultavam o 

processo de desenvolvimento sustentável, tais como: localização desfavorável, baixa 

fertilidade do solo, comercialização num mercado monopolizado, grande rede de 

atravessadores com perda significativa da produção, ausência de legislação para 

processamento da produção artesanal (agregação valor), necessidade de 

capacitação dos agricultores e de formação de agentes de desenvolvimento, 

dificuldade de aquisição de corretivos e condicionadores de solo, como calcário e 

gesso agrícola e a falta de maquinário para a conservação das estradas rurais e 

terraplanagem de terreiros de secagem de café e cereais. 

Nesta perspectiva foram apontadas as ações de infraestrutura necessárias 

para o desenvolvimento do município, destacando a necessidade de dar continuidade 

aos programas e projetos em andamento, procurando ampliá-los e modernizá-los.  

Neste sentido, compreendemos que as ações de infraestrutura 

necessárias para o desenvolvimento não podem se restringir às intervenções 

pontuais, mas planejar ações concretas que possam efetivar os projetos sustentáveis 

almejados pelo coletivo.  

Pensamos que o fortalecimento e a valorização da agricultura familiar, na 

lógica do desenvolvimento sustentável, devem sugestionar a adoção de instrumentos 



 

 

 

 

 

 

 

                  

de integração social que sejam eficazes na reversão do processo de desagregação 

do meio rural imposto pelo neoliberalismo e pelo fenômeno da globalização nas 

últimas décadas.  

Destarte, o enfrentamento e a superação desses “monstros sagrados” só 

se darão na medida em que formos capazes de articular o desenvolvimento 

sustentável e a plena cidadania no campo.  

No entanto, “[...] a história nos mostra que a cidadania não é algo dado, 

mas uma condição a ser progressivamente conquistada. Não é algo pronto, acabado, 

mas está em construção permanente” (PEDRINI, 2007, p. 23). 

 

III- CONCLUSÃO 

 

Devemos compreender o exercício da cidadania na sua dimensão social, 

política e civil. A sua construção deve ser pautada no reconhecimento e na efetivação 

dos direitos e garantias individuais, no direito à participação política e, sobretudo no 

direito de ter acesso à educação, saúde, previdência, transporte, crédito e serviços de 

infraestrutura para si e para sua família.  

Acreditamos que as iniciativas propostas por aquele coletivo, visando 

potencializar a geração de trabalho e renda e a implementação das unidades 

produtivas em cada associação de bairro, bem como a capacitação dos associados e 

dos agentes públicos na efetivação das políticas públicas, constituir-se-ão em 

alicerces sólidos que propiciarão o desenvolvimento sustentável.  

Para isso, não bastam apenas investimentos financeiros na produção 

agrícola e as mudanças macroeconômicas do País. A concentração do mercado, a 

falta de estruturas de processamento, armazenagem, comercialização e a 

precariedade das estradas rurais utilizadas no escoamento da produção são fortes 

limitações à ampliação das atividades de trabalho e renda no campo.  
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