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A agricultura brasileira assume papel contundente na intervenção sobre processos ecológicos, 

pois, com o advento da Revolução Verde, resultado da modernização, passa a adotar 

estratégias de desenvolvimento que afetaram significativamente os ecossistemas naturais, 

objetivando o aumento do rendimento da produtividade a busca pela sustentabilidade, que se 

intensifica cada vez mais nos últimos anos, passa a ser encarada como uma forma de 

promover o crescimento econômico na mesma medida que se estabelece justiça social e a 

preservação da natureza, ou seja, buscar a harmonização dessas três esferas. Nesse cenário, a 

Agricultura Familiar possui características que se diferem à agricultura convencional, fazendo 

com que seja citada na literatura como ambiente propício para estabelecer um 

desenvolvimento sustentável. Em contrapartida, atualmente, existem muitos obstáculos na 

manutenção, permanência e reprodução desta categoria social. Em virtude do contexto 

exposto, torna-se necessário conhecer cada vez mais as diferentes realidades que compõe a 

Agricultura Familiar brasileira, a fim de entender e buscar soluções, considerando sua 

heterogeneidade e viabilizando a execução de propostas de melhorias caso a caso. Sob essa 

perspectiva, o objetivo desse trabalho foi analisar as dimensões da sustentabilidade da 

agricultura familiar da Linha dos Alemães, em Dois Vizinhos, PR. A metodologia adotada 

caracteriza-se como exploratória analítica, sendo um estudo de caso de abordagem qualitativa, 

a coleta de dados ocorreu por meio do instrumento de entrevista semiestruturada, abordando 5 

famílias da comunidade e 3 agentes (1 da Secretária de Agricultura Municipal, 1 do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais e 1 da Assistência Social). Dentre os resultados encontrados, 

destacamos: na dimensão social, problemas estruturais na educação, baixa qualidade ou falta 

de assistência técnica, extensão rural e servidos públicos básicos que colocam em risco, a 

médio a longo prazo, a extinção da comunidade; na dimensão econômica, encontramos uma 

variedade de estratégias para obtenção de renda, sendo que a predominância está na renda da 

produção leiteira e a pluriatividade se destaca como tática de arrecadação, a baixa adesão de 

políticas públicas e de programas de crédito também foi evidenciada, bem como a dificuldade 

de reprodução econômica entre alguns agricultores, revelando a necessidade de traçar novas 

medidas para melhoria das propriedades; já na dimensão ambiental, a falta ou baixa qualidade 

dos serviços de saneamento ambiental foi posta em destaque, os agricultores sofrem com a 

falta de água em épocas secas, revelando falhas no sistema de abastecimento de água e 

partilham da deficiência no tratamento da água e destinação do esgoto e resíduos sólidos.  
 

  

Palavras-chave: Desenvolvimento rural sustentável. Agricultores familiares. Indicadores 

sustentáveis.  
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Brazilian agriculture assumes a decisive role in intervening in ecological processes, as, with 

the advent of the Green Revolution, as a result of modernization, it starts to adopt 

development strategies that significantly affected natural ecosystems, aiming at increasing 

productivity yields. The search for sustainability, which has intensified more and more in 

recent years, is now seen as a way of promoting economic growth in the same way that social 

justice and the preservation of nature are established, in other words, seeking to harmonize 

these three spheres. In this scenario, Family Farming has characteristics that differ from 

conventional farming, making it cited in the literature as a favorable environment for 

establishing sustainable development. On the other hand, currently, there are many obstacles 

in the maintenance, permanence and reproduction of this social category. Due to the above 

context, it becomes necessary to know more and more the different realities that make up the 

Brazilian Family Farming, in order to understand and seek solutions, considering its 

heterogeneity and enabling the implementation of improvement proposals on a case-by-case 

basis. From this perspective, the objective of this work was to analyze the dimensions of the 

sustainability of family farming in Linha dos Alemêes, in Dois Vizinhos, PR. The adopted 

methodology is characterized as exploratory analytical, being a case study with a qualitative 

approach, data collection occurred through the semi-structured interview instrument, 

approaching 5 families from the community and 3 agents (1 from the Municipal Agriculture 

Department, 1 from the Union of Rural Workers and 1 of Social Assistance). Among the 

results found, we highlight: in the social dimension, structural problems in education, low 

quality or lack of technical assistance, rural extension and basic public services that put at 

risk, in the medium to long term, the extinction of the community; in the economic 

dimension, we find a variety of strategies to obtain income, with the predominance being in 

the income from dairy production and pluriactivity stands out as a collection tactic, the low 

adherence to public policies and credit programs was also evidenced, as well. as the difficulty 

of economic reproduction among some farmers, revealing the need to devise new measures to 

improve the properties; in the environmental dimension, the lack or low quality of 

environmental sanitation services was highlighted, farmers suffer from a lack of water in dry 

seasons, revealing flaws in the water supply system and sharing the deficiency in water 

treatment and destination sewage and solid waste. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Ao contemplar a história da evolução do ser humano, percebemos que a construção dos 

saberes incipientes aconteceu através da relação entre o homem e a natureza, e o fruto mais importante 

dessa relação, sem sombra de dúvidas, foi a agricultura. A combinação do instinto, condições 

ambientais, como recursos disponíveis na natureza e no clima, e a capacidade de adaptação do homo 

sapiens convergiram para a aparição da atividade mais antiga e mais praticada no mundo todo.  

 Surgindo há, aproximadamente, 10 mil anos, no Período Neolítico, a agricultura foi a 

principal responsável pelo estabelecimento do ser humano como espécie no planeta, pela 

formação das primeiras civilizações e por grande parcela da transformação de espaços 

geográficos (MAZOYER, ROUDART, 2001). A agricultura permitiu ao homem alcançar 

lugares, outrora, inimagináveis, com o desenvolvimento de incontáveis tecnologias. Sendo ela 

uma das principais motivadoras do desenvolvimento da ciência e da indústria, que cresceram 

absurdamente, promovendo, através da modernização, a melhoria da qualidade de vida e o 

aumento de alimentos para a população mundial.   

 Assim, como resposta ao desenvolvimento da ciência e da indústria, que 

possibilitaram a inclusão de diferentes tecnologias desde a parte mecânica da produção até 

melhoramento genético e criação de diferentes insumos potencializadores da capacidade 

fisiológica produtiva das plantas, a agricultura passou ocupar lugar de destaque na sociedade 

moderna, sendo ela, juntamente com pecuária, compositoras do setor primário da economia 

mundial. Desempenhando, atualmente, papel imprescindível no desenvolvimento das 

sociedades, garantindo a subsistência alimentar do ser humano e um considerável número de 

empregos.  

 Embora sejam inegáveis as contribuições trazidas pela agricultura e sua modernização, 

seria insólito e insensível não olhar para as marcas negativas que o paradigma da produção 

moderna deixou espalhadas pelo mundo, especialmente, sobre as questões ambientais e sociais. 

Sob a perspectiva ambiental, destacamos que as estratégias adotadas pela atividade agrícola 

tiveram fortes efeitos sobre os ecossistemas naturais; o avanço dos campos sobre as florestas 

representou o aumento desmatamento, a extinção de espécies e a degradação dos recursos 

hídricos e do solo. Já sob perspectiva social, dentre os custos provocados, destacamos o 

aumento do desemprego no meio rural, o aumento do êxodo rural e consequente formação de 

periferias nos centros urbanos e, também, o caráter excludente da modernização que se 

concentrou sobre os agricultores mais capitalizados, criando uma classe de excluídos da 

modernização formada por pequenos produtores. Em vista disso, emergem dois elementos 
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fundamentais à presente pesquisa, que são a sustentabilidade e o objeto de estudo de pesquisa 

– a agricultura familiar. 

 Falando primeiramente da sustentabilidade, como consequência, têm-se os problemas 

supracitados. Logo, discussões e debates entorno do modelo de desenvolvimento começam a 

se intensificar. Além da busca por alternativas que minimizassem os efeitos negativos da 

produção descontrolada passou a ganhar cada vez mais fôlego, tendo seu ápice em 1980. 

Dentre os embates, a agricultura industrial e a de desenvolvimento rural adotada por muitos 

países, inclusive, pelo Brasil, foram fortemente criticadas. A solução vinda de tais diálogos 

para os problemas foi o redirecionando da ideia de desenvolvimento para a ideia de 

desenvolvimento sustentável, sendo esta estendida para o rural. Assim, a ideia essencial, 

expressa por Brundland (1987) como “um desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades”, passa ser referência na busca pela sustentabilidade no desenvolvimento.   

 Já a agricultura familiar brasileira tem na sua história diversas nuances que 

abordaremos ao longo do texto. O que cabe dizer previamente é que, com o passar dos anos, 

ela conseguiu avançar em muitos aspectos, principalmente no se diz respeito ao seu 

reconhecimento legal enquanto categoria social e consequente valorização por parte das 

diferentes instituições, resultando em benefícios através de projetos e políticas públicas.  

 Logo, nas últimas décadas, a agricultura familiar, após o crescente interesse e 

incentivo estatal, tem se fortalecido cada vez mais. Sua progressão, no quesito produtividade 

ao que concerne à produção de alimentos básicos, é evidente, além disso, grande parte dos 

espaços rurais está sob os cuidados da classe referida (MATTEI, 2014). Tal relevância pode 

ser verificada a partir dos números expressivos divulgados pelo Censo Agropecuário de 2017, 

que apontam a ocupação de 77% dos estabelecimentos agropecuários pela agricultura 

familiar, totalizando 80,9 milhões de hectares, o que corresponde a 23% da total área ocupada 

por estabelecimentos agropecuários do país. Também é responsável pelo emprego de, 

aproximadamente, 10,1 milhões de trabalhadores, ou seja, 67% da mão de obra dos 

estabelecimentos agropecuários. Além disso, possui contribuição de 23% na produção de 

commodities agrícolas de exportação, contudo, sua maior contribuição está na produção dos 

alimentos que vão à mesa da população brasileira, chegando a corresponder a 

responsabilidade de produção de 60% até 80% de diferentes alimentos (INSTITUTO 

BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019).  

 Considerando que, além de emergirem na sociedade moderna do mesmo contexto, a 

agricultura familiar tem se apresentado como um ponto de intersecção entre a união da 
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sustentabilidade e agricultura. Isso se deve às características que são atribuídas à agricultura 

familiar de tender a causar um menor impacto ambiental e maior eficiência social, 

valorizando o trabalho familiar (incluindo o papel dos jovens e mulheres), a diversidade de 

produção e de manejo, de modo que é um espaço privilegiado, na atualidade, para 

desenvolver a sustentabilidade (COSTABEBER; CAPORAL, 2003).  

 

1.1 DELIMITANDO O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

  Embora seja notório o salto dado pela agricultura familiar desde sua emersão, 

percebe-se que esta se configurou ao longo da história de forma heterogenia, muitos aspectos 

podem ser atribuídos a essa variação, desde aspectos históricos, produtivos, patrimoniais, 

familiares e também as políticas públicas, a qual destacamos aqui, por se apresentar de forma 

relevante ao objeto pesquisado. Muitas políticas públicas criadas para auxiliar a classe 

possuíram e ainda possuem pouca abrangência, levando em conta o universo sobre o qual 

atua. Ademais, tais programas parecem ter um viés que beneficia, na maioria das vezes, 

agricultores que apresentam certa organização e melhores condições financeiras, visto já 

estarem inseridos na cadeia produtiva ou até mesmo possuírem melhor alocação em regiões 

consideradas mais produtivas. Sendo assim, a própria distribuição do acesso às políticas 

públicas e programas acabaram excluído uma boa parcela de agricultores, produzindo maior 

diversidade entre os agricultores familiares que encontramos atualmente. Logo, existem 

agricultores familiares bem estabelecidos, outros em crescente evolução, intermediários, 

alguns menos favorecidos e ainda aqueles que dispõem de precários recursos produtivos, 

possuindo seus indicadores sociais e econômicos abaixo da média. 

 Apesar de parecer que a diversidade faz parte de realidades distintas, encontramos em 

Dois Vizinhos, Paraná, comunidades que contemplam, em sua composição, todos os tipos dos 

agricultores supracitados. Assim, mesmo que a agricultura familiar do município possua 

grande influência sobre a economia local, sendo que mais de 95% dos estabelecimentos rurais 

são compostos por ela e esteja na região sudoeste, que é considerada uma das mais 

importantes do segmento no estado do Paraná, tais status acabam encobrindo a fragilidade 

sobre a acessibilidade e a pobreza1, que assola a uma parte agricultura duovizinhense. 

Ressaltamos que a pobreza é atribuída a uma pequena parcela de agricultores, mas que 

merecem nosso olhar. Assim como os demais agricultores familiares, pois, como afirma 

 
1 Neste trabalho, o conceito de pobreza está pautado na conceituação de Amartya Sen (1999), que estabelece que 

a pobreza não se refere, necessariamente, à condição econômica por limitação ou ausência de renda, mas pode 

ser definida como uma privação das capacidades básicas de um indivíduo. 
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Wanderley (2017, p. 66), todos os agricultores familiares brasileiros “sofrem, em graus e sob 

formas distintas, o bloqueio de suas potencialidades, gerado pelas forças dominantes na 

agricultura, no meio rural e no conjunto da sociedade brasileira” 

 Baseada nos pressupostos, a presente pesquisa buscou investigar uma comunidade do 

município que apresentasse pouco prestígio e com dificuldades de reprodução, chegando ao 

recorte da Comunidade Linha dos Alemães. Muitos questionamentos contribuíram para a 

delimitação da pergunta de pesquisa, dentre eles: Por que a comunidade é considerada fraca? 

Quais elementos a fazem ser vista dessa forma? Será que a sustentabilidade se faz presente na 

comunidade? Se sim, de que forma? Se não, o que tem impedido? De que forma a 

sustentabilidade contribui ou pode contribuir com o seu desenvolvimento? Buscando abranger 

tais indagações, a pergunta de pesquisa foi delimitada, a saber: Como se apresentam os 

aspectos sociais, econômicos e ambientais que influenciam na sustentabilidade dos 

estabelecimentos da Linha dos Alemães, em Dois Vizinhos, PR? 

 Para responder à pergunta supracitada, estabelecemos como objetivo geral da pesquisa 

o seguinte: Analisar os efeitos da qualidade dos aspectos sociais, econômicos e ambientais 

sobre a sustentabilidade da Linha dos Alemães em Dois Vizinhos, Paraná, bem como o seu 

papel para o desenvolvimento regional.  

 Com o intuito de auxiliar nessa busca, propusemos como objetivos específicos:  

1. Investigar e levantar dados de aspectos sociais, econômicos e ambientais da Linha dos 

Alemães;  

2. Analisar os indicadores de sustentabilidade a partir da perspectiva dos agricultores;   

3. Identificar e compreender, através da análise de dados, pontos positivos e negativos da 

comunidade, tendo como parâmetro o desenvolvimento rural sustentável e o regional, e 

4. Compreender as relações existentes entre os agricultores familiares da Linha dos Alemães 

e os diversos atores vinculados à agricultura familiar do município. 

 Evidenciamos que a justificativa da pesquisa se dá em razão da necessidade de 

identificar e conhecer as dificuldades reais dos agricultores familiares que se encontram em 

comunidades mais marginalizadas, uma vez que, constantemente e inevitavelmente, 

necessitam de novas estratégias para estabelecer melhorias na qualidade de vida e manter sua 

reprodução social e, consequentemente, estabelecer o desenvolvimento rural sustentável local. 

Ademais, torna-se relevante à comunidade científica que os organismos e as instituições 

governamentais bem como as entidades de extensão rural tomem conhecimento das 

informações e reflexões aqui apresentadas, pois podem contribuir com o aperfeiçoamento de 
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suas atuações. As justificativas a respeito do local de pesquisa e município serão apresentadas 

mais adiante. 

 No intuito de nortear a pesquisa, esta dissertação foi construída a partir de marcos 

teóricos da sustentabilidade e da agricultura familiar, apresentando diversas conceituações 

para ambos, assim, antecipamos que os conceitos considerados para este estudo estão 

pautados, principalmente, na ideia de sustentabilidade proposta por  Ignacy Sachs (2002), na 

qual o autor propõe que, para que ela seja possível, deve transcender sua redução ao 

desenvolvimento econômico e atingir mais sete dimensões (além da econômica, social, 

ambiental, cultural, psicológica, política nacional e internacional). Para a agricultura familiar, 

seguimos a corrente que afirma que esta representa um conceito em evolução alicerçada por 

raízes históricas, como sugere Maria de Nazareth B. Wanderley (1999).    

 Com finalidade de situar o leitor no trabalho, evidenciamos que este se apresenta 

organizado em 6 capítulos: o primeiro consiste nesta Introdução. O segundo capítulo, 

denominado “A Agricultura familiar”, aponta elementos históricos da agricultura familiar, sua 

conceituação e caracterização, bem como os marcos legais de sua ascensão na esfera política e 

a sua relevância perante a sociedade. O terceiro capítulo, denominado “O contexto da 

sustentabilidade”, visa contextualizar a sustentabilidade sob a perspectivas histórica e 

conceitual e emerge a agricultura sob esse contexto e perspectiva. O quarto capítulo, 

intitulado “Os caminhos da pesquisa”, apresenta o universo e objeto de pesquisa, assim como 

os procedimentos metodológicos e caminhos percorridos para efetuar a pesquisa. O quinto 

capítulo, intitulado “As condições dos aspectos social, econômico e ambiental da Linha dos 

Alemães”, refere-se à apresentação dos resultados obtidos, à discussão acerca dos dados 

levantados, bem como às reflexões pertinentes a partir do confrontamento do que 

encontramos a respeito dos assuntos abordados com a literatura. E, para finalizar, o sexto 

capítulo, “Considerações finais”, teve como objetivo fazer a síntese da pesquisa, trazendo 

algumas reflexões e sugestões que achamos pertinentes ao que foi discutido.   
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2. A AGRICULTURA FAMILIAR  

 

A situação atual da agricultura familiar no Brasil é consequencial ao processo histórico 

a partir da colonização, sendo influenciada por fatores econômicos, sociais e políticos dos 

últimos séculos e, principalmente, das últimas décadas. Nesse sentido, é necessário levar em 

consideração que, apesar do caráter da modernização agrícola ser discriminatório e desigual, a 

adoção do novo modelo de agricultura, que passou a ser conhecido como convencional, 

trouxe grandes avanços para a sociedade, de maneira que proporcionou o aumento de 

produção de alimentos por todo mundo, refletindo ampla influência na história da agricultura 

familiar. Essa seção tem como objetivo situar a agricultura familiar no contexto histórico – 

resgatando aspectos que partem desde a gênese da agricultura, passando pelas modernizações 

agrícolas, até o surgimento da agricultura familiar. Também visa ressaltar a importância da 

agricultura familiar a partir de sua caracterização e uni-la ao contexto da sustentabilidade, 

reconhecendo-a como lócus2 ideal para se estabelecer um desenvolvimento sustentável.  

 

2.1  ALGUNS ELEMENTOS DA HISTÓRIA DA AGRICULTURA E AGRICULTURA 

FAMILIAR  

 

A origem da agricultura ocorreu de forma gradual, proporcionando a coevolução dos 

homens e das plantas por todo o planeta. Este processo não foi proposital e ocorreu devido às 

adaptações geradas pelo ambiente e às necessidades do ser humano ao longo de sua trajetória, 

por isso é difícil datar exatamente quando ela surgiu. O que se sabe é que os seres humanos, 

no crescente fértil, começaram vagarosamente a plantar grãos por volta dos 8.500 a.C. e, em 

7.000 a.C., começaram a domesticar animais, possibilitando sua fixação em apenas um local, 

já que até então, possuíam estilo de vida nômade. Este sedentarismo provocou o início do 

processo de civilização e construção das cidades (MURPHY, 2007). 

A evolução da agricultura aconteceu de forma demasiadamente lenta, pois o ser 

humano não tinha noção de como cultivar seu alimento, dependendo sempre de tentativas: o 

processo de cultivo, inicialmente, se deu pela seleção das plantas que melhor correspondiam 

às necessidades do momento, os homens guardavam as sementes das plantas que julgavam ter 

as melhores características, como tamanho, sabor, quantidade de grãos, ou facilidade de moer, 

 
2 Lócus é uma palavra do latim que significa literalmente “lugar”, “posição” ou “local”. 
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para plantá-las mais tarde (MURPHY, 2007). Podemos assim dizer que esse processo 

possibilitou a construção dos saberes e das ciências ao longo do tempo.  

O novo estilo de vida, adotado após o surgimento da agricultura, rendeu uma 

ociosidade de tempo às pessoas, permitindo o desenvolvimento de ferramentas a partir de 

pedras, ossos e madeira que auxiliavam no cultivo. Pouco mais tarde, na Idade de Bronze e 

Ferro, estes instrumentos foram substituídos pelo metal, o que lhes conferiu maior resistência 

e eficiência. Algumas civilizações, entre 800 e 1.400 d.C., passaram a utilizar o arado com 

auxílio de força animal, ainda assim, a prática agrícola continuava a ser considerada um 

trabalho árduo (MAZOYER; ROUDART, 2008) e, mediante a sua importância e necessidade, 

a procura em facilitar cada vez mais essa atividade passou a ser constante na história da 

humanidade. 

A busca pelo aperfeiçoamento e novas tecnologias na agricultura culminou em 

recorrentes revoluções: entre os séculos XVIII e XIX, em regiões do oeste europeu, surgiu a 

chamada agricultura moderna ou convencional, marcada por duas revoluções: a Primeira 

Revolução Agrícola foi caracterizada pela utilização da rotação de culturas com plantas 

forrageiras e a associação de práticas agrícolas com a pecuária, resultando em um aumento de 

produtividade. E a Segunda Revolução Agrícola caracterizou-se por um aprofundamento nas 

mudanças de técnicas de produção influenciada pela descoberta de fertilizantes minerais 

(EHLERS, 1999). 

A Primeira Revolução Agrícola foi alicerçada na “substituição do alqueive por 

pastagens artificiais e por plantas “mondadas” e sobre o aumento do rebanho, duplicou a 

produtividade agrícola nos países temperados e acompanhou no seu sucesso a primeira 

revolução industrial”. Posteriormente, no fim do final século XIX e no início do século XX, 

novos meios de transporte foram lançados pela indústria, tais como as estradas de ferro, 

barcos a vapor, sendo uma novidade dessa época também equipamentos mecânicos para 

tração animal (MAZOYER E ROUDART, 2008, p. 419).  

De acordo com Oliveira (1989), os efeitos da Primeira Revolução Agrícola ficaram 

evidentes rapidamente. Em pouco tempo, houve o aumento de produção vegetal e animal 

proporcionando o fim da fome e o desaparecimento de doenças, a alimentação passou a ser de 

200 calorias para 300 e houve considerável aumento de proteína animal na dieta humana. 

Relata ainda que este sistema só pôde ser adotado por grandes explorações agrícolas que 

dispunham de mão de obra abundante e que, após uma série de revoluções sociais, ocorreu a 

origem de uma nova ordem econômica: o capitalismo. Nesse contexto, a indústria passa a ser 

o centro da economia, estabelecendo uma transformação total sobre a agricultura. 
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 Como relatam Mazoyer e Roudart (2008,), a Segunda Revolução Agrícola prolongou 

a primeira fase da mecanização durante o século XX. Assim: 

 

Para tal, ela apoiou-se no desenvolvimento de novos meios de produção agrícola 

originários da segunda revolução industrial: a motorização (motores a explosão ou 

elétricos, tratores e engenhos automotivos cada vez mais potentes), a grande 

mecanização (máquinas cada vez mais complexas e eficientes); e a quimificação 

(adubos minerais e produtos de tratamento). Ela também apoiou-se na seleção de 

variedades de plantas e raças de animais domésticos ao mesmo tempo adaptados a 

esses novos meios de produção industriais e capazes de rentabilizá-los. 

Paralelamente, a motorização dos transportes por meio de caminhões, estradas de 

ferro, barcos e por aviões retirou os estabelecimentos e as regiões agrícolas do 

isolamento, fato que lhes permitiu se abastecer cada vez mais facilmente de adubos 

de origem distante, assim como escoar maciçamente seus próprios produtos para 

regiões distantes (MAZOYER; ROUDART, 2008, p. 419). 

 

Sobre os efeitos da Segunda Revolução Agrícola, Oliveira (1989) descreve que a 

adoção dos insumos agrícolas se fez presente em massa devido ao desenvolvimento da 

indústria, especialmente a partir da Primeira Guerra Mundial. Nesse período, as indústrias 

passaram a investir de forma intensa na agricultura através da produção de maquinários, 

fertilizantes e agrotóxicos, facilitando e aumentando a velocidade de produção. O avanço 

industrial provocou o desenvolvimento dos meios de transporte e dos métodos de 

armazenagem de insumos, dessa forma, a agricultura ficou cada vez mais dependente da 

indústria e menos dos recursos locais, provocando a unificação do mercado nacional e 

internacional, possibilitando a concorrência entre mercados. 

Nesse período, houve uma diferenciação na produtividade, na renda e na capacidade 

de investimento, que provocou uma grande variação nas cultivares de região para região. No 

entanto, cada lugar se especializou nas produções mais rentáveis. A diversificação e rotação 

de culturas, junto à criação de animais, deu lugar à monocultura. As grandes produções se 

concentraram em locais com melhores condições físicas e econômicas, pois garantiam um 

melhor desempenho frente à competição do mercado entre regiões. A agricultura é agora 

dependente desde os insumos até a comercialização de seus produtos, sendo incapaz de se 

manter através de seus próprios meios (IBIDEM, 1989). 

Desse modo, integrar a agricultura à indústria significou tanto a mudança de ordem 

quantitativa (comprar, produzir e vender mais) quanto a transformação profunda do seu 

modelo (de produção e de comercialização e, também, sociais) (MAZOYER; ROUDART, 

2008). Após a Segunda Revolução Agrícola, houve uma alienação material e econômica do 

conhecimento para a produção, pois, anterior a esse episódio, os agricultores detinham o saber 
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e determinavam os rumos da produção, que agora é comandada pela indústria (OLIVEIRA, 

1989).  

A partir da Segunda Guerra Mundial, a agricultura deixa de ser tradicional e assume 

uma nova roupagem, passando a ser uma agricultura moderna. Nesse período, surge a então 

chamada Revolução Verde, que tinha como promessa acabar com a fome do mundo 

(ALBERGONI; PALAEZ, 2007). Na década de 1970, de acordo com Kitamura (1993), houve 

o engajamento à Revolução Verde por muitos países de terceiro mundo, dentre eles, o Brasil, 

que passaram a se basear no aumento de produtividade para obter meios do alto rendimento, 

utilizando exacerbadamente insumos químicos, irrigação e mecanização na produção. 

Inegavelmente, a revolução resultou em um enorme avanço na produção de alimentos. 

De acordo com Conway e Barbier (2013), a média da produção de cereais dobrou num 

período de 30 anos, significando um aumento de 7% da produção de alimentos do mundo 

todo. Foram mais de 90 milhões de toneladas de arroz e 27 milhões de toneladas de trigo 

produzidas entre 1960 e 1980, esse crescimento na produção garantiu o aumento de calorias 

ingeridas por pessoa, o que contribui para o aumento populacional.  

No entanto, a modernização da agricultura trouxe fortes impactos ambientais, 

econômicos e sociais, principalmente dos países desenvolvidos. Em relação ao meio 

ambiente, podem-se destacar a extinção de espécies, desmatamento, degradação dos recursos 

hídricos e do solo (ZAMBERLAM; FRONCHETI, 2001). De acordo com Andrades e Ganimi 

(2007), os inúmeros danos ambientais trouxeram impactos ao homem direta e indiretamente, 

o ser humano sofre consequências biológicas e sociais: a saúde do homem é afetada dia após 

dia pela contaminação do ar, alimentos e água, o que originara várias doenças. Quanto ao 

aspecto social, o processo de modernização foi desigual, excluindo os pequenos produtores 

familiares, contemplando os grandes produtores latifundiários. Os autores salientam também 

o aumento do desemprego no campo e o êxodo rural, contribuindo para a formação de 

periferias das cidades. 

Tal seletividade, atrelada ao fato de que a demanda de mão de obra no campo 

diminuiu devido à adoção de maquinários (GROSSI; SILVA, 2002), juntamente com a 

inviabilidade de produção – baixo potencial de competitividade, bem como poder de barganha 

reduzidos – contribuiu para o êxodo rural no Brasil, provocando o crescimento da taxa de 

desemprego no país. As transformações demográficas no Brasil foi um dos impactos mais 

relevantes no tocante ao modelo de agricultura convencional. Muitos agricultores saíram do 

campo, tomados por sentimento de abandono: entre 1950 e 2010, a população rural passou de 
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68% para 17% (MATTEI, 2014); em 2017, a população diminuiu para 15,6% (INSTITUTO 

BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017).  

Nesse contexto, a agricultura familiar emerge como uma forma alternativa de 

produção à monocultura e ao latifúndio, submergindo com ela o cenário caótico de crise 

socioambiental a partir dos anos de 1950, especialmente após a revolução verde (SILVA; 

JESUS, 2010).  

 

2.2 A ASCENSÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL  

 

Ao falar da história da agricultura familiar, raramente são lembrados os atores que 

primeiro expressaram a atividade de base familiar no Brasil. Fato que retrata a subalternização 

que a classe de agricultores familiares foi submetida por muito tempo. Tal insignificância se 

refletiu nos escassos registros na literatura. De acordo com Altafin (2007), há poucos registros 

nos livros de História sobre o papel desses produtores de alimentos que contribuíram para a 

construção do Brasil, reduzindo sua atuação à perspectiva da agricultura “escravagista, 

monocultura e exportação – o ciclo do açúcar, da borracha e do café exemplificam essa 

tendência.  

Apesar disso, a autora afirma que a historiografia brasileira contemporânea tem 

procurado resgatar a visão do agricultor como ator social atuante, identificando suas 

particularidades e distintas configurações. Assim, se baseia em estudos3 de historiadores para 

fundamentar a origem da agricultura familiar brasileira no Período Colonial e no Império, a 

partir de cinco grupos: os índios; os escravos africanos; os mestiços; os brancos não herdeiros, 

e os imigrantes europeus. A autora expõe a importância desses atores na construção não 

somente da agricultura familiar, mas do país. Dessa forma, baseando-nos em seu texto, 

reunimos alguns dos principais fatores que ligam estes atores à agricultura familiar: 

a) Os índios: no início da colonização, os primeiros fornecedores de alimentos 

para os colonizadores portugueses foram os índios. Existem relatos históricos da produção 

indígena – de milho, mandioca, abóboras, feijões, arroz, batata-doce, entre outros. Também se 

relata que, por meio da troca de instrumentos com os portugueses, foi possível a expansão da 

agricultura indígena. Além disso, os índios ganharam destaque como produtores alimentícios 

nas missões jesuíticas, através das quais se formaram importantes núcleos de produção de 

alimentos por meio da mão de obra indígena.  

 
3 Ver Linhares e Teixeira da Silva 1981, 1999 e 2000; Cardoso, 1987 e 2000; e Fragoso, 1998 e 2000 

(ALTAFIN, 2007). 
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b) Os escravos africanos: vários documentos históricos comprovam a existência 

de lotes cultivados por escravos negros em dias livres. Grande parte desses registros refere-se 

à discordância da Igreja em relação ao tempo concedido aos escravos para produzir alimentos, 

que ocorria aos domingos e dias santos. Durante os séculos XVII e XVIII, várias ordenações 

surgem estabelecendo que os escravos tivessem o sábado livre para trabalhar em suas 

parcelas. Os motivos da concessão de parcela de terra e de tempo livre para cultivo de terras 

eram vários, sendo que o interesse do fazendeiro em reduzir gastos com manutenção e 

reprodução da força de trabalho era o mais comum. Todavia, o trabalho do escravo em seu 

lote também tinha como objetivo ligar o escravo à fazenda e evitar fugas, penitenciando-os, 

caso ocorressem, com a revogação da concessão de uso da terra. 

c) Os mestiços: no Período Colonial, o campesinato era composto também por 

populações mestiças livres. Filhos bastardos dos senhores de engenho, sem direito à herança, 

compunham o grupo, ocupavam terras marginais e, na sua maioria, viviam da agricultura, 

fornecendo os produtos de sua produção para os engenhos e povoados.  

d) Brancos não herdeiros: Até 1835, perdurou no Brasil o regime denominado 

morgadio, que estabelecia que, na morte do fazendeiro, seu filho primogênito herdava a 

totalidade dos bens. Os demais filhos legítimos, não herdeiros, acabavam dependendo do 

irmão mais velho. Nos casos de bom relacionamento, os irmãos prosseguiam na propriedade, 

caso contrário, o que restava como a alternativa era a abertura de novas áreas e a formação de 

propriedades pela ocupação e uso da terra. Normalmente essas terras eram áreas abandonadas, 

onde o solo descuidado já não possuía fertilidade. Vez ou outra, os não herdeiros obtinham 

nova concessão da sesmaria nas áreas das fazendas por eles estabelecidas. Mas, diante do 

capital escasso para compra de escravos necessários à locação de uma agricultura de 

exportação, muitas dessas novas fazendas eram destinadas à produção de alimentos para o 

mercado interno. 

e) Os imigrantes europeus: Para incentivar a imigração de trabalhadores europeus, 

as primeiras políticas de incentivo adotadas com a chegada de Dom João VI ao Brasil, em 

1808, eram também voltadas, primeiramente, para o desenvolvimento de núcleos de produção 

de alimentos que abasteceriam os centros urbanos. Assim, ocorreu o início da colonização 

suíça no Rio de Janeiro, a colonização açoriana no Espírito Santo e a alemã no Paraná e em 

Santa Catarina. O governo custeava a viagem até o Brasil, doava terrenos e pagava pelos 

primeiros implementos agrícolas aos imigrantes/colonos. Porém, quando o suporte do Estado 

cessou, as colônias não conseguiram dar continuidade nas atividades, então, a estratégia de 

migração foi abandonada. O acesso a culturas rentáveis, como o café, era inviabilizado não só 
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pela necessidade de capital inicial, mas também por fazendeiros poderosos que possuíam 

influência sobre o governo. Tais fazendeiros bloqueavam qualquer tipo de incentivo que 

pudesse beneficiar a imigração perante a produção de produtos de valor comercial, pois não 

resolveria o problema da carência de mão de obra na grande lavoura e criaria concorrência aos 

latifundiários. 

Este compilado de informações permite visualizar que a história dos produtores de 

alimentos no Brasil, quem chamamos atualmente de agricultores familiares, percorre distintas 

trajetórias, porém assume uma mesma condição e lugar: uma posição subsidiária no 

desenvolvimento do país desde sua origem. Enquanto a monocultura de exportação, realizada 

pelas grandes propriedades, recebia incentivos e segurança dos governantes, “esse mosaico de 

formas camponesas ligadas a cultivos alimentares dirigidos ao abastecimento interno era 

colocado à margem das políticas públicas” (ALTAFIN, 2007, p. 11).Na mesma direção, 

Picolotto (2014, p. 65) relata que, na história brasileira, a agricultura de base familiar, diante 

de sua importância socioeconômica, foi preterida pelo Estado e por outros setores dominantes 

à condição secundária aos interesses da grande exploração agropecuária. Sendo que a 

exportação de produtos agrícolas foi considerada, ao longo dos anos, única e adequada para 

garantir divisas para o país frente ao interesse internacional. Sob estas condições, em regiões 

estratégicas onde aconteciam exploração de produtos para exportação, à exploração familiar 

coube funções subsidiárias, como “a produção de alimentos para o mercado interno 

(principalmente para as populações das cidades) e servir como reserva de força de trabalho 

acessória nos momentos em que as grandes explorações necessitassem”. Deste modo: 

 

A invisibilidade socioeconômica e política da agricultura de base familiar foi fruto 

de um longo processo de subjugação e, em muitos casos, de dependência da grande 

agricultura de exportação. A grande propriedade, dominante em toda a história 

brasileira, se impôs como modelo socialmente reconhecido (PICOLOTTO, 2014, p. 

65). 

 

Nesse cenário, não apenas a atividade de base familiar foi prejudicada, mas a figura do 

morador do meio rural também foi maculada. Martins (1986) recorda que o homem que 

morava no campo era conhecido como roceiro e caipira nos estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Goiás e Paraná. No contexto nordestino, tabaréu era seu nome. Em outras regiões, 

chamava-se caboclo. Em sua obra, o autor relata que todas essas palavras possuem duplo 

sentido porque, além de se referirem ao agricultor ou a quem vive no campo, indicam a ideia 

de pessoa rústica, atrasada e ingênua, tornando-se ofensivas.  
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Foi exatamente esta a ideia que se construiu entorno do morador do campo. Logo, ao 

contrário da escassa valorização da agricultura familiar nos livros de história, muitos livros, 

até mesmo didáticos, e outros meios de informação, contribuíram para difundir uma imagem 

negativa sobre o rural, como as imagens de Jeca Tatu e Chico Bento, personagens, outrora, 

ligados a doenças causadas por falta de higiene, com trajes velhos e sujos, ingênuos e com 

vocabulário defasado. Nesse sentido, Martins (1986) aponta para um escamoteamento 

conceitual e atribuí-o ao fato de que, no Brasil, a história urbana possui mais valor, pois é a 

história daqueles que participam do pacto político, onde os agricultores familiares não são 

participantes, de modo que são vistos como atores não essenciais e inferiores. 

A agricultura familiar no Brasil se originou sob o “signo da precariedade”, da 

insuficiência jurídica, econômica e social de domínio sobre os meios de labuta, de produção e 

da terra. Tal precariedade “se revestiu também no caráter rudimentar dos sistemas de cultura e 

das técnicas de produção e da sua pobreza generalizada” (BRUMER et al., 1993, p. 180 apud 

PICOLOTTO, 2014). Mesmo assim, os agricultores de base familiar tiveram de buscar 

caminhos para seguir em frente. A esse respeito, Wanderley (1996) expõe que as 

precariedades se diferenciaram de região para região. A autora aponta como diferentes 

precariedades a submissão a grandes propriedades; o isolamento em áreas mais longínquas; a 

dependência exclusiva dos resultados insuficientes do trabalho no sítio ou complementar a 

renda com trabalho em propriedades alheias, e migrações efêmeras ou permanentes. Apesar 

da distinção, são igualmente precariedades, fruto da instabilidade entre as condições que vão 

da Região Sul ao Nordeste.  

Tamanha subjugação foi imposta à agricultura familiar que, por diversas vezes, 

restringiu a composição de uma categoria de agricultores focados no trabalho familiar que 

fosse capaz de realizar contrapeso socioeconômico e político aos grandes latifundiários e 

instituições. Desse modo, as dificuldades desses agricultores foram desde o acesso à terra, ao 

crédito e à modernização até a formulação de força política autônoma que pudesse “desafiar 

grandes proprietários e o modelo de agricultura dominante” (PICOLOTTO, 2014). 

Retomando o grupo de produtores elencados por Altafin (2007, p. 11), segundo a 

autora, esses produtores compuseram um “mosaico de produtores de alimentos”, que foi 

“unificado sob o conceito de camponês no contexto do processo de transformação econômica 

no Brasil”. Tal período tem início na primeira metade do século XX, quando o país deixa de 

ser base primário-exportadora para ser uma base urbano-industrial. Influenciado pela 
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Revolução Bolchevique4, o período é marcado por lutas do operariado brasileiro, que até 

então vinha se consolidando.  

Embora seja longa a jornada dos agricultores familiares relatada até aqui, os fatos 

expostos ajudam a compreender o porquê da “demora” dos grupos subalternos do meio rural a 

se organizarem de modo a constituir uma representação política autônoma e outras 

organizações que poderiam auxiliar na superação das condições postas a eles. Dessa maneira, 

na década de 1950, a questão agrária passa a ser debatida no Brasil. De acordo com Porto 

(1950 apud Altafin, 2007), nesse período, o rural passa a se constituir no espaço científico de 

forma mais sistemática como objeto teórico e empírico de pesquisas e, concomitantemente, se 

coloca como problema político.  

Nessa lógica, pesquisas acadêmicas e estudos elaborados pelo próprio governo e 

organizações internacionais tiveram sua importância impressa na afirmação da classe da 

agricultura familiar brasileira, especialmente nas últimas décadas. Assim, a noção de 

agricultura familiar emerge não apenas substituindo o termo de “pequena produção”, mas 

proporcionando a realocação teórica na ressignificação do que representa essa categoria 

agricultores. Dessa forma, entre as décadas de 1980 e 1990, houve significativa mudança na 

direção das pesquisas, nas quais, o uso do termo “agricultura familiar” passou a predominar. 

Destacaram-se também a relevância socioeconômica da categoria, bem como sua 

“diversidade, a capacidade produtiva e, acima de tudo, que a forma de exploração familiar foi 

a grande responsável pelo significativo desenvolvimento da produção de alimentos no Brasil e 

em grande parte do mundo desenvolvido” (PICOLOTTO, 2014, p. 68). 

Ante o exposto, podemos observar o crescente interesse sobre a agricultura familiar 

nas últimas décadas. Antes dos anos 1990, o termo praticamente não existia no contexto rural 

brasileiro, nem mesmo era mencionado, já que os termos utilizados para qualificar essa 

categoria social eram usualmente os de pequeno produtor, produtor de subsistência ou 

produtor de baixa renda. Através de lutas realizadas pelo movimento sindical em busca de 

crédito, melhoria de preços, formas de comercialização diferenciadas, implementação da 

regulamentação constitucional da previdência social rural, é que as nomenclaturas foram 

dando espaço ao termo agricultura familiar, deslocando, ao mesmo tempo, a identidade 

sindical acerca da ideia de trabalhador rural (SCHNEIDER; NIEDERLE, 2008).  

 
4 A Revolução de Bolchevique, ou Revolução Russa de 1917, consistiu em dois levantes populares: o primeiro 

ocorrido em fevereiro, contra o governo do czar Nicolau II, e o segundo, em outubro. Na Revolução de 

Fevereiro, os revolucionários aboliram a monarquia e, na Revolução de Outubro, começaram a implantar um 

regime de governo baseado em ideias socialistas. A reforma agrária soviética foi uma das motivações da 

revolução  
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Na esfera governamental, na segunda metade da década de 1990, a agricultura familiar 

passou a ter mais prioridade. Este novo rumo iniciou-se pela incitação de novos espaços de 

participação social e de garantia de direitos para a categoria com a Constituição de 1988 

(GRISA; SCHNEIDER, 2014). Com a criação do Plano Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PLANAF), em agosto de 1995, objetivando, inicialmente, a linha de 

crédito para custeio dos agricultores, que foi resultado de reinvindicações da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), culminou o lançamento do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) no ano de 1996 (SALVODI; 

CUNHA, 2010).  

Sob esse contexto, Schneider (2003) afirma que a legitimação da agricultura familiar 

perante o Estado brasileiro está atribuída à criação do PRONAF, resultado da pressão por 

parte do movimento sindical rural, surgindo com a finalidade de apoiar pequenos agricultores, 

inclusive, com a promoção do crédito. O PRONAF possibilitou à agricultura familiar uma 

categorização social específica, proporcionando, entre outros, a formulação de políticas 

públicas próprias, apoio institucional e juros melhores que beneficiariam a classe. 

O objetivo do PRONAF estava em promover o desenvolvimento sustentável no meio 

rural, composto pelos agricultores familiares, possibilitando, assim, o aumento do potencial 

de produção, a geração de empregos e, consequentemente, a melhoria da renda (SOUZA, 

1999). Esta a conquista foi resultado de reivindicações legítimas que partiram da organização 

dos próprios agricultores para melhorar as condições de produção. Propiciando, depois de 

décadas, um lugar de destaque na agricultura brasileira (SALVODI; CUNHA, 2010). 

 Com a criação do PRONAF, houve a demanda de novas políticas voltadas ao 

desenvolvimento rural. Houve também a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), em 1999 e da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) (GRISA; SCHNEIDER, 

2014). A partir dessa consolidação, foram possíveis a formulação e a execução de várias 

políticas públicas apoiando a agricultura familiar, como relata Picolotto (2014, p. 77): 

 

[...] foram criadas diversas políticas para o setor da agricultura familiar, que vão 

além das já existentes relacionadas ao crédito, tais como: Programa de Garantia de 

Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), o Seguro da Agricultura Familiar (Seaf), o 

Programa Garantia de Safra, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar (PAA), Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PNATER), Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), Programa de 

Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PDSTR), Programa de 

Agroindustrialização da Agricultura Familiar, Programa Nacional de Crédito 

Fundiário (PNCF), Luz para Todos, Arca das Letras, Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), entre outras. 
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Diante disso, o autor supracitado afirma que o bom relacionamento com o Estado, 

possibilitando a execução dessas políticas públicas, evidencia o reconhecimento dos 

agricultores famliares. Ainda:  

 

O reconhecimento alcançado com as políticas públicas não se dá somente nos 

aspectos produtivos, ligados à profissão e ao local no processo produtivo, mas 

incluem outras dimensões do mundo da vida, tais como: a habitação rural, a 

educação, a capacitação, o desenvolvimento dos territórios rurais pensados em suas 

diversas dimensões, a cultura local etc. Trata-se de uma forma diferenciada de 

conceber o mundo rural, de tratar os agricultores como cidadãos, não somente como 

produtores (PICOLOTTO, 2014, p. 77). 

 

Tal reconhecimento alcançou a esfera legislativa e, em 2006, houve a regulamentação 

da Lei da Agricultura Familiar (Lei n.º 11.326, de 2006), que reconheceu a agricultura 

familiar como “categoria social, definiu sua estrutura conceitual e passou a balizar as políticas 

públicas para este grupo social” (GRISA; SCHNEIDER, 2014, p. 127). A lei teve como 

objetivo englobar a heterogeneidade intrínsecas às situações do trabalho rural de base familiar 

nos mesmos instrumentos legais (PICOLOTTO, 2014).  

O autor faz uma contraposição a respeito dessa unificação expondo que, por um lado, 

“fortalece as bases legais de reconhecimento da agricultura familiar e a torna definidora de 

direitos e políticas públicas para categorias sociais diversas” e, por outro, “esconde as 

diferenças existentes no meio rural brasileiro ao associar esta diversidade de situações à 

categoria da agricultura familiar” (IBDEM, 2014, p. 78). Complementa ainda que, nos últimos 

anos, tais diferenças têm carecido de reconhecimento para que haja uma abordagem mais 

específica, levando em conta suas especificidades no desenvolvimento de políticas públicas 

mais direcionadas, a exemplo dos pescadores, dos extrativistas, dos quilombolas, entre outros. 

 

2.3 CONCEITUAÇÃO E REPRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Antes de falar do conceito propriamente dito da agricultura familiar, reunimos alguns 

elementos que permitem visualizar melhor o modus operandi do camponês, no qual o 

agricultor familiar brasileiro possuí suas raízes. Partiremos da compreensão a respeito da 

figura do camponês clássico que, segundo Cardoso (1987,) é aquele que possui acesso à terra 

onde predomina o trabalho familiar e, em suas terras, a produção não é unicamente para 

subsistência, mas também está vinculada ao mercado, em que possuem certa autonomia na 

gestão de suas atividades, de modo que controlam como, quando e o que plantar e decidem 

como dispor os excedentes. Em outras palavras, na produção camponesa, a família, além de 
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possuir domínio sobre a produção e seus meios, trabalhando na propriedade, produz não só 

para o autoconsumo, mas para a comercialização.  

 Esta característica particular da produção camponesa, na qual se une a propriedade ou 

posse dos meios de produção e a realização do trabalho, fundamenta a racionalidade da 

produção camponesa que alicerça a teoria de Chayanov (1981). O autor tece uma reflexão 

baseada no cenário de mudanças na estrutura agrária da Rússia, no início do século XX e, 

atualmente, sua contribuição se faz relevante no debate a respeito da agricultura familiar. 

Assim, consideraremos alguns de seus pressupostos.  

 Chayanov faz a diferenciação entre a empresa capitalista – baseada na exploração do 

“trabalho assalariado, visando a maximização do lucro” –, e a produção familiar – que 

objetiva sanar as necessidades da família e garantir sua reprodução. Sob esta perspectiva, na 

produção familiar, antes do interesse no lucro de determinada atividade, a qualidade de vida e 

a do bem-estar da família são levadas em consideração no processo de tomada de decisão no 

tocante à intensificação do trabalho para aumento da produtividade (CHAYANOV, 1981, p. 

478). O autor não ignora o interesse do camponês na obtenção de lucro por meio da sua 

produção, mas enfatiza que, por estarem subordinados à família, ao trabalho e à gestão da 

produção, o interesse é para que, através desse lucro, seja possível satisfazer à família. E ainda 

que necessite da contratação de terceiros, esta é realizada para complementar a força de 

trabalho familiar.  

Chayanov (1981) também apresenta o fator demográfico como meio de explicar as 

diferentes possibilidades oferecidas à agricultura familiar e a capacidade desta em adotar 

novas tecnologias e assumir riscos. Nesse sentido, a composição familiar pode influenciar 

tanto a capacidade produtiva quanto a do consumo. Assim, uma família que possui maior 

número de crianças que consomem, mas ainda não trabalham, possui uma menor capacidade 

de trabalho, se comparada a uma família em que todos os indivíduos já têm idade para 

trabalhar. E estas condições irão refletir em diferentes estratégias para manter sua reprodução. 

O autor ainda atribui ao fator demográfico a característica dinâmica – as crianças crescem e 

passam a trabalhar, por exemplo – e isso faz com que as estratégias também sejam dinâmicas. 

Em outras palavras, existe uma adaptação frente à força de trabalho disponível face às 

condições e necessidades da família.  

Dando maior ludicidade à dinâmica que recai sobre o trabalho familiar, recorremos a 

noção proposta por Woortmann (1995), que atribui à figura masculina adulta, em idade 

produtiva, a nomenclatura de “Força Plena”, enquanto às crianças, mulheres e idosos, a 

designação é “Força Marginal”. Tal separação demonstra a racionalidade adotada no processo 
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de diferenciação na distribuição de trabalho, baseando-se em gênero e idade. A lógica exposta 

pelo autor é de que, nessa divisão, trabalhos menos viáveis e de baixo custo são destinados à 

força marginal, enquanto o trabalho rentável fica por conta da força plena. Permitindo, através 

dessa organização, o equilíbrio entre o trabalho e consumo nas unidades familiares.  

Outro fator característico e fundamental à reprodução da agricultura familiar é a 

sucessão familiar/geracional, pois, sob esta configuração, se estabelece a garantia da 

continuidade da propriedade, que é compreendida por Savian (2014, p. 99) como “a criação 

de uma nova geração de indivíduos que permanecem no campo e que assumem o comando do 

estabelecimento agropecuário, sendo a constituição de sucessores para a unidade de produção 

familiar”. Almeida (1986) corrobora, afirmando que a reprodução da agricultura familiar se 

dá por meio de um ciclo curto ou anual, onde se combinam conhecimento, recursos naturais e 

trabalho necessários para atender à demanda familiar, sendo que a perpetuação das famílias na 

propriedade é caracterizada pelo autor como ciclo longo.  

Apesar da configuração exposta, Perondi (1999, p. 6) aponta que existem problemas 

no processo de sucessão e que estes são “mais crônicos do que um bom planejamento poderia 

suprir”. O autor explica que tais problemas vêm desde o Período Colonial e estão na base dos 

pequenos agricultores familiares descapitalizados, que foram excluídos e esquecidos pelo 

morgadio quando os não herdeiros se tornaram agregados do herdeiro. 

 

[...] a extinção do morgadio pelo Império não impediu a invenção de mecanismos 

que preservassem o patrimônio da família. Assim, houve estímulo aos casamentos 

intrafamiliares, terras em comum etc., de forma que a população rural de cada região 

do país buscou ajustar os limites e direitos de cada herdeiro (PERONDI, 1999, p. 6). 

 

De acordo com o autor, a partilha da terra se estabelece através do acordo familiar, no 

qual a maioria do patrimônio é destinada a um único sucessor. Ou seja, embora todos os filhos 

sejam herdeiros, apenas um será o sucessor na família.  

 Ao fazer uma análise mais detalhada a respeito da reprodução socioeconômica, 

Villwock (2015) relata que é possível notar, após a Revolução Industrial, que os agricultores 

deixaram de realizar atividades artesanais do campo, tornando-se exclusivamente agrícolas. 

Nesse cenário, a procura por outros rendimentos não foi esquecida e, dessa forma, os 

agricultores familiares começaram a se beneficiar de atividades não agrícolas de forma 

estratégica a fim de viabilizar o equilíbrio econômico, garantindo a reprodução social da 

agricultura familiar.  
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A agricultura familiar possui uma grande capacidade de combinar atividades 

agrícolas e não agrícolas, dentro e fora da unidade de produção. Essa capacidade é 

decorrente de características agropecuárias onde o tempo necessário de trabalho é 

menor que o tempo efetivo de produção, o que permite ter tempo de “não trabalho” 

para que se possa exercer outra função além da atividade agrícola (VILLWOCK, 

2015, p. 38). 

 

O arranjo mencionado pela autora é chamado de pluriatividade e passou a ser uma 

forma frequente de reprodução da agricultura familiar nos dias atuais. Abordaremos esse 

assunto mais adiante, sendo que sua manifestação se fez presente no objeto estudado. 

Apesar da reprodução da categoria já estar bem delineada, a conceituação de 

agricultura familiar não é tão simples. Assim, ao buscar na literatura um conceito que a 

delimite, encontramos uma variedade de informações. A começar por Altafin (2007, p. 16), 

que afirma que o termo agricultura familiar é “utilizado como um guarda-chuva conceitual, 

que abriga grande número de situações, em contraposição à agricultura patronal, tendo como 

ponto focal da polarização o tipo de mão-de-obra e de gestão empregadas”. A autora refere-se 

a grande variedade e heterogeneidade que se esconde atrás da nomenclatura agricultura 

familiar. Schneider e Niederle (2008) complementam não há definição absoluta do termo, no 

entanto, percebem certa generalização quanto à ideia que envolve o agricultor familiar, que 

normalmente é considerado como o indivíduo que vive no campo e que realiza as atividades 

agrícolas juntamente com sua família. 

Altafin (2007) explica que o uso, relativamente recente, do termo “agricultura 

familiar” teve vasta penetração nas políticas de governo, nos movimentos sociais e nos meios 

acadêmicos, adquirindo novas significações. Assim, no âmbito do poder público, a adoção do 

conceito é mais operacional, focando na generalização da caracterização de um grupo social 

heterogêneo. Enquanto no meio acadêmico, há uma amplitude de reflexões a respeito da 

definição da agricultura familiar, que merece uma abordagem mais analítica e menos 

operacional. Avançando um pouco mais sobre isso, a literatura nos fornece três principais 

correntes que delimitam a agricultura familiar. As duas primeiras pertencem ao olhar 

acadêmico, enquanto a terceira concentra sua reflexão no conceito mais 

operacional/governamental.  

 A primeira considera a moderna agricultura familiar como uma nova categoria, 

suscitada pelas mudanças baseadas nas experiências das sociedades capitalistas 

desenvolvidas. Nessa corrente, acredita-se que não existe o porquê de buscar origens 

históricas para o conceito, estabelecendo uma relação, por exemplo, com a agricultura 

camponesa:  
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 [...] uma agricultura familiar altamente integrada ao mercado, capaz de incorporar 

os principais avanços técnicos e de responder às políticas governamentais não pode 

ser nem de longe caracterizada como camponesa. [...] A própria racionalidade de 

organização familiar não depende... da família em si mesma, mas, ao contrário, da 

capacidade que esta tem de se adaptar e montar um comportamento adequado ao 

meio social e econômico em que se desenvolve (ABRAMOVAY, 1992, p. 22-23). 

 

 Em concordância, Servolin (1999 apud Altafin, 2007, p. 2) aponta a predominância de 

agricultores familiares modernos como um acontecimento recente, não possuindo vínculo 

com o passado. Nesse sentido, para o autor, a agricultura familiar moderna passa a ser uma 

agricultura individual moderna, concebendo um novo personagem que não mais é o 

camponês, que é administrado por meio de interesses e iniciativas do Estado. 

Por outro lado, a segunda corrente acredita, assim como o presente trabalho, que a 

agricultura familiar brasileira é um conceito em evolução alicerçada por raízes históricas. 

Nessa perspectiva, todas as mudanças que envolvem o agricultor familiar moderno não podem 

ser interpretadas como uma ruptura definitiva com as formas que a antecedem, pelo contrário, 

existe uma tradição camponesa mantida que potencializa a adaptação às demandas da 

sociedade.  

Nesse sentido, para Wanderley (1999), o conceito de agricultura familiar possui um 

caráter genérico, congregando uma diversidade de situações específicas, entre elas, está o 

campesinato, mesmo que inserido ao mercado. A autora afirma que:  

 

[...] guarda ainda muitos de seus traços camponeses, tanto porque ainda tem que 

enfrentar os velhos problemas, nunca resolvidos, como porque, fragilizado, nas 

condições da modernização brasileira, continua a contar, na maioria dos casos, com 

suas próprias forças (WANDERLEY, 1999, p. 52). 
 

Já a terceira corrente se debruça na conceituação governamental/política da agricultura 

familiar. Assim, Navarro (2010) tece uma reflexão a respeito da emergência do termo 

agricultura familiar no Brasil e sua institucionalização, de modo que esta ação não se apoiou 

no lustro acadêmico para beneficiar a conceituação da categoria. A noção toma corpo de 

forma simplificadora, tornando-se necessário o aprofundamento suas percepções. Assim 

sendo, o autor expõe: 

Contudo, a noção não tem ancoragem conceitual na literatura, em especial à luz da 

quase infinita variabilidade empírica assumida pelas formas de produção de menor 

porte sob gestão familiar na agricultura brasileira (apressadamente intituladas de 

agricultura familiar). [...] a necessidade de ir além da noção simplificadora de 

agricultura familiar, e não apenas por razões teóricas. A respeito destas, insiste-se 

que o estatuto de tal noção é meramente descritivo, não se constituindo enquanto 

categoria conceitual e, desta forma, não se sustenta em nenhuma tradição científica 

(NAVARRO, 2010, p. 206). 
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O autor ainda acrescenta que:  

 

[...] existem também razões práticas e políticas, e estas estão domiciliadas na 

crescente percepção de ineficácia na implementação da ação governamental que tem 

foco naquele grande grupo de produtores. Ao ignorar a imensa diversidade dos 

subgrupos componentes da AF, as políticas públicas esbarram em crescentes 

inconsistências, pois não são informadas pelas diferenças socioeconômicas, padrões 

de racionalidade e graus diferenciados de sociabilidade capitalista que são a marca 

principal do mundo rural brasileiro (NAVARRO, 2010, p. 206). 

 

Dessa forma, essa corrente se estabelece pela crítica à noção de agricultura familiar 

que foi institucionalizada no Brasil, servida às políticas públicas federais, sendo aceito sem 

qualquer questionamento, na atualidade, por muitos cientistas sociais que se estudam o rural. 

Ao mesmo tempo, propõe a retomada do debate acerca das formas de produção para que se 

estabeleça a noção da diversidade imbuída no termo “agricultura familiar”, que acaba sendo 

ocultada por sua abrangência, atribuindo a falha de muitas medidas políticas na categoria ao 

equívoco de se estabelecer um conceito tão abrangente.  

 

2.3.1 A relevância da Agricultura Familiar no Brasil expressa em números socioeconômicos

  

As melhorias observadas sobre o rural brasileiro são inegáveis após o crescente 

interesse por parte do Estado sobre a agricultura familiar, que ficou abandonada por décadas, 

ficando evidente o fortalecimento da classe como resultado do incentivo estatal. Como 

resposta, podemos citar resultados especialmente sobre o avanço na produtividade ao que 

concerne à produção de alimentos básicos e a relevância da agricultura familiar na ocupação 

de espaços rurais, estando estes, então, sob sua responsabilidade (MATTEI, 2014). 

 Ante o exposto, reunimos alguns dados que permitem expressar a relevância da 

agricultura familiar socioeconomicamente falando. Assim, no cenário atual do país, a 

agricultura familiar tem desempenhado importante papel no desenvolvimento econômico do 

Brasil, uma vez que contribui de forma significante para a geração de renda, a produção de 

alimentos e, também, para a diminuição êxodo rural (PÁDUA; SCHLINDWEIN; GOMES, 

2013). De acordo com o levantamento realizado pelo Censo Agropecuário 2017, 

aproximadamente 77% dos estabelecimentos agropecuários são classificados como de 

agricultura familiar, totalizando 3.897.408 estabelecimentos. Estes ocupam 80,9 milhões de 

hectares, correspondendo a 23% da total área ocupada por estabelecimentos agropecuários de 

todo o país. O levantamento supracitado registrou que cerca de 10,1 milhões de pessoas 

trabalham em estabelecimentos de base familiar, o que representa 67% da mão de obra dos 



33 

 

estabelecimentos agropecuários de todo o país (INSTITUTO BRASILEIRO GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2019).  

Comparado aos grandes estabelecimentos que respondem pela produção de 

commodities agrícolas de exportação, como soja e milho, a agricultura familiar corresponde a 

apenas 23% do total no país. No entanto, considerando os alimentos que fazem parte do 

cotidiano dos brasileiros, a participação é bem mais significativa. Sendo responsável por 48% 

do valor da produção das culturas permanentes, como a de café e banana e por 80% do valor 

de produção com culturas temporárias, como a mandioca, 69% do abacaxi e 42% da produção 

do feijão. O setor ainda é responsável por 60% da produção de leite e por 59% do rebanho 

suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos (INSTITUTO BRASILEIRO GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2019). 

 

2.3.1.1 Paraná e sudoeste paranaense  

   

De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, a agricultura familiar representa mais 

de 80% dos estabelecimentos rurais no estado paranaense, que seriam, no total, 302.907 

unidades. Aproximadamente 70% das 1.117.084 pessoas que vivem no campo, no estado do 

Paraná, encontram-se em unidades familiares (INSTITUTO BRASILEIRO GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2017).  

A agricultura familiar do estado compõe a produção agrícola, sendo responsável por 

81% da mandioca, 66% do feijão, 44% do milho, 57% do café e 38% do arroz produzidos no 

estado sulista, sendo ainda responsável pelas produções de 68% do leite, 67% das aves, 62% 

do rebanho suíno e 35% do rebanho bovino. Além da produção frutícola e hortícola 

(INSTITUTO BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019).  

Apesar setor agropecuário paranaense seguir forte, disputando pela liderança entre os 

estados brasileiros em diversos segmentos, o Censo Agropecuário 2017 revelou certa 

decadência na agricultura familiar, que perdeu, entre 2006 e 2017, aproximadamente 60 mil 

famílias (INSTITUTO BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017). De acordo 

com a Gazeta do Povo (2019), tal fenômeno não tem peso tão grande na esfera macro da 

economia, seus impactos estão mais relacionados ao fornecimento do alimento que vai à mesa 

do povo brasileiro. Tal informação indica um dos maiores desafios atuais do meio rural, que é 

o êxodo rural, que discutiremos mais adiante.  

Indo em direção ao sudoeste do estado, a região se destaca, dentre as demais, por 

apresentar grande contribuição no setor agrícola em termos de produção através da forte 
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presença da agricultura. Sendo que no sudoeste do Paraná encontram-se, aproximadamente, 

44.479 unidades familiares, correspondendo a 11,98% dos estabelecimentos do Paraná 

(INSTITUTO BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006). De acordo com dados 

do Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE) (2006), a participação da agricultura 

familiar na produção de origem vegetal é representada por 1,77% de lavoura permanente, 

94,09% de lavoura temporária, 2,07 % de horticultura, 1,53 de silvicultura, e 0,54% de 

floricultura e extração vegetal. No que diz respeito à participação em culturas temporárias na 

quantidade produzida em quilogramas, é representada por 0,04% do arroz, 1,99% do feijão, 

3,3% do trigo, 12,82% da mandioca, 31,52%, e 50,33% do milho. Já na produção animal, as 

atividades com maior participação em âmbito regional são a de animais de grande porte 

(38,10%) e a produção de aves (49,26%).   

 

2.4 AGRICULTURA FAMILIAR NO CONTEXTO DO SUDOESTE DO PARANÁ 

 

Localizada à margem esquerda do Rio Iguaçu, fazendo fronteira, a oeste, com a 

Argentina e, ao sul, com o estado de Santa Catarina, a região sudoeste do Paraná é uma das 

regiões com maior concentração de agricultores familiares no sul do Brasil (RECH, 2015). De 

acordo com a Lei Estadual, n.º 15.825/2008, 42 municípios compõem a região geográfica do 

sudoeste do Paraná. Enquanto 37 municípios são considerados formadores da mesorregião 

geográfica do sudoeste do Paraná, desconsiderando cinco municípios (Palmas, Coronel 

Domingos Soares, Clevelândia, Mangueirinha e Honório Serpa), uma vez que, na divisão das 

mesorregiões, eles pertencem ao centro-sul, e não ao sudoeste do estado (INSTITUTO 

PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2010). 

A região sudoeste do Paraná é composta, majoritariamente, por pequenas propriedades 

com até 50 hectares, possuindo os melhores índices desse segmento em relação às demais 

regiões do Paraná (SIMONETTI, et al. 2011). Segundo Alves (2008), a região, inicialmente 

povoada por mestiços (caboclos) e índios, apresentava condições geomorfológicas e 

características de localização propícias para o modelo de colonização. Assim, a partir da 

década de 1940, a região passou a ser colonizada, com o objetivo de preencher a fronteira 

com habitantes e construir, como “pano de fundo” na questão da segurança nacional, uma 

classe média próspera e dócil.  

De acordo com Mondrado (2011), entre 1940 e 1970, houve na região intenso 

processo migratório por parte de catarinenses e gaúchos; tal advento teria duas causas 

motivadoras: a minifundização, consequente da divisão das terras por herança familiar, e a 
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ampliação das grandes propriedades, forçando os agricultores a procurarem outras 

oportunidades para sobreviver. As famílias que chegavam tinham origem predominantemente 

italiana e alemã e possuíam certos recursos (economias e ferramentas de trabalho) que 

permitiram a formação das propriedades no meio rural do sudoeste paranaense. 

Sinhorini (2007) relata que, mesmo que a melhora técnica oriunda dos colonizadores 

tenha sido singela, esta representou benefícios evidentes, como a possibilidade do aumento da 

produção e do consumo, propiciando o estabelecimento das relações mercantis e oferecendo 

inovação à dinâmica da agricultura local. Com a comercialização, os 21 agricultores 

buscavam adquirir produtos que não eram produzidos na propriedade (SINHORINI, 2007). 

Não podemos deixar de mencionar que houve muitos conflitos relacionados à 

formação do território da mesorregião sudoeste. Savodi e Cunha (2010) relembram que o 

principal motivador dos embates teria sido a criação da Colônia Agrícola General Osório-

CANGO, em 1950, no qual o então presidente Getúlio Vargas, em 1943, teria distribuído 

gratuitamente lotes de terras, a fim de estimular a ocupação e o desenvolvimento da região. 

Assim, o processo de ocupação do território do sudoeste do Paraná ficou caracterizado por 

dois extremos de monopólio fundiário contra a divisão de pequenas terras. Logo, dois grandes 

eventos que marcam a história da região foram: a Revolta dos Posseiros, em 1957, na qual a 

elite comercializava títulos de terra e madeira, prática que era repudiada pela burguesia. E os 

conflitos da década de 1980, nos quais, principalmente as áreas de madeira e da pecuária eram 

disputadas entre os agricultores familiares, minifundiários e sem-terras e o capital industrial e 

comercial (BATTISTI, 2006).  

Passados os conflitos, a agricultura do sudoeste do Paraná desloca-se pelo processo de 

modernização, voltando a atividade agrícola para indústria. De acordo com Savodi e Cunha 

(2010), a Revolta dos Posseiros teve ampla influência sobre esse processo, pois o evento 

propiciou um acordo com os governos federal e estadual para regularizar a questão fundiária 

na região, o que resultou na concessão de títulos de posse a aproximadamente 50.000 

proprietários, permitindo que muitos agricultores tivessem acesso aos financiamentos 

agrícolas e aumentassem a produção, mudando totalmente o rumo da agricultora do sudoeste 

paranaense. 

Sob esse contexto, a comercialização passou a ser o foco da produção que, por sua 

vez, passou a ser mais valorizada. A soja passou a ser o produto principal entre as produções 

e, para a maior produtividade, houve, mediante o apoio estatal, a integração da agricultura 

com complexos agroindustriais (SANTOS, 2008).  
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Nesse cenário, Rech (2011) considera a consolidação de dois tipos de agricultura no 

sudoeste do Paraná, a agricultura familiar com a produção para subsistência e a sucessiva 

venda de excedentes e a agricultura desenvolvida pela elite agrária, com a produção baseada 

na economia de mercado. Já Savaldi e Cunha (2010, p. 43) diferenciaram os agricultores da 

mesorregião após a modernização da seguinte maneia:  

 

[...] Colono fraco [...]: Aqueles que tardiamente se aperceberam das mudanças, 

retardando a busca do crédito, que era o instrumento de competitividade; ou, 

buscaram o crédito em tempo hábil, mas não dispunham de terras suficientes ou 

terras de qualidade adequada para obterem boas respostas à aplicação dos insumos 

modernos; que por índole, ou por outras circunstâncias, não quiseram correr riscos.  

Outros permaneceram na condição intermediária de Colonos em capitalização, 

pontos de partida de quase totalidade dos colonos da região; e, finalmente, outro 

grupo, já melhor capitalizado e estruturado na fase inicial do período, talvez em 

função da suinocultura de ciclo completo, já praticado desde 1950 nas áreas de 

colonização mais antiga da região, aproveitou-se da disponibilidade de crédito, 

ocupou as melhores áreas de terra e se diferenciou para cima, via produtividade das 

culturas e suinoculturas, constituindo os colonos fortes e principalmente os 

granjeiros. 

 

Atualmente, agricultura familiar no sudoeste paranaense tem se apresentado por meio 

de sistemas integrados, utilizados pelas grandes agroindústrias como forma de ampliar o seu 

capital e, consequentemente, o lucro, e semi-integrados, que estabelecem a compra de 

insumos e venda do produto, comum na exploração do leite e cereais, sendo que esta troca 

pode ainda se dar na forma de produto-insumo, não necessariamente em espécie (RECH, 

2011). Apesar das transformações na base produtiva ao longo dos anos, o sudoeste do Paraná 

mantém a estrutura fundiária predominantemente composta pela pequena propriedade 

(OLIVEIRA et al., 2011).  
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3 O CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE 

 

 O reconhecimento da crise socioambiental em que a sociedade está inserida, 

provocada pelo modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade atual, tem sido decorrente 

nas discussões que tangem ao desenvolvimento. A sustentabilidade emerge nesse cenário 

como um caminho alternativo que leva à saída dessa crise, no qual o desenvolvimento passa a 

ter um novo enfoque, o de ser sustentável. Nesta seção, iremos contextualizar a 

sustentabilidade sob diferentes perspectivas, como histórica, epistemológica e conceitual. 

 

3.1 DO PROGRESSO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

  

 Ao falarmos da contextualização da sustentabilidade, torna-se relevante que tenhamos 

uma noção sobre as ideias que a antecedem e que foram essenciais para o redesenho do 

desenvolvimento sob essa perspectiva. Achamos conveniente também pincelar alguns 

aspectos epistemológicos que envolvem esta construção a fim de proporcionar uma visão 

mais ampla envolvendo a temática.   

 Há quase quatro séculos a ideia que impulsiona a humanidade (ocidental) é a do 

progresso. O Mito do Progresso nasceu no século XVII, no período da Renascença, e 

representava uma “noção de que os acontecimentos históricos se desenvolvem no sentido 

mais desejável, realizando um aperfeiçoamento crescente”. Nesse contexto, o progresso foi 

elemento basilar para a modernização da sociedade, ditando “não só um balanço da história 

passada, mas também uma profecia para o futuro” (HEIDEMANN, 2006, p. 23).  

 O ápice do conceito de progresso foi no século XIX, dominando todas as 

manifestações culturais do ocidente, passando a ter um caráter de necessidade para que a 

humanidade pudesse sonhar com uma redenção social (HEIDEMANN, 2006). De acordo com 

Almeida (1997), a noção de progresso estabelecida na época remetia às melhorias no campo 
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da ciência, da qualidade de vida no sentido de liberdades políticas e para o bem da economia. 

Ou seja, o progresso assume o significado de “melhoramento”.  

 Entretanto, no século XX, a cultura do progresso ficou estremecida pelas duas guerras 

mundiais, trazendo a superação da visão romântica e simplista sobre tal ideia (HEIDEMANN, 

2006). Segundo Almeida (1997), a crise do progresso possibilitou a percepção de que este 

seria uma sequência de fases de uma mesma civilização, que possui, mais que a solidariedade, 

uma dominação que muitas vezes está relacionada à opressão e à miséria. O autor ainda 

afirma que a crise ambiental, a econômica e a social, enfrentadas na atualidade, colocam em 

xeque a noção do progresso, evidenciando que, diante da crise econômica dos países de 

Terceiro Mundo, nos anos 50, o progresso nada mais foi que um termo que correspondeu à 

situação histórica particular das sociedades industriais. Para Heidemann (2006, p. 24), a ideia 

de progresso “só pode ser considerada como uma esperança ou um empenho moral para o 

futuro”, que foram assumidos, sequentemente, pela ideia de desenvolvimento. 

 No século XX, tanto no discurso neoliberal como no socialista, o termo 

desenvolvimento começa a ganhar força apoiado por teorias econômicas, possibilitando 

impulsionar a modernização a partir do desenvolvimento econômico e científico. É dentro do 

liberalismo que o termo desenvolvimento aparece no lugar de progresso, relacionado à ideia 

crescimento, evidenciando todas as dimensões consideradas de transformação estrutural da 

sociedade na época: econômica, social e cultural, em que a economia interage diretamente 

com aspectos socioculturais (ALMEIDA, 1997). No entanto, é no modelo capitalista de 

desenvolvimento que a sociedade vê a possibilidade de crescimento, de superar limites e de 

alcançar uma melhor qualidade de vida. Sob o capitalismo, se estabeleceu a ideia de 

desenvolvimento incessante através da dominação da natureza e industrialização (GODOY, 

2015). 

Dessa forma, destacamos a participação da ciência nesse contexto, pois, antes do 

capitalismo ganhar heterogeneidade no mundo ocidental, ela vai fornecendo subsídios a esse 

sistema por meio da construção da epistemologia moderna. Podemos dizer que ambos, a 

ciência e o capitalismo, são cúmplices desde sua consolidação e continuam intrínsecos na 

sociedade moderna. Para compreender essa cumplicidade é necessário o síncrono adiante. 

 

3.2 ELEMENTOS HISTÓRICOS DA SUSTENTABILIDADE  

 

 Para falar da história da sustentabilidade, é preciso ter em mente alguns 

acontecimentos que provocaram sua emersão perante a sociedade moderna. Ao contarmos 
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esta história, traremos, em paralelo, a evolução semântica que acompanhou a formação dos 

termos desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Para tal, levaremos em consideração a 

reflexão que Raynaut (2011) faz a respeito das palavras como manifestações que, nesse 

contexto, caracterizam a relação entre homem e natureza. 

 Ao buscarmos referências sobre a origem da sustentabilidade, encontramos diversos 

autores que apontam a década de 1970 como o marco inicial das discussões envolvendo a 

temática. Embora seja verdadeiro que, a partir dessa década, houve a emersão do tema, seu 

concento essencial tem origens muito mais antigas. De acordo com Heinberg (2007), o cerne 

do conceito da sustentabilidade está presente no mundo há milhares de anos, com as tradições 

dos povos indígenas. Por exemplo, os povos iroqueses tinham como um dos seus preceitos a 

Gayanashagowa, ou a Grande Lei da Paz, que determinava aos chefes de suas tribos a 

refletirem acerca dos impactos de suas ações, considerando pelo menos até a sua sétima 

geração de descendentes.  

 Ainda nos anos de 1560, na província da Saxônia (Alemanha), já havia relatos de 

preocupação com a forma de exploração das florestas que não abalasse suas estruturas e a 

possibilidade de estabelecer a sua regeneração de tempos em tempos (BOFF, 2012). Em 1712, 

o primeiro registro na literatura do uso europeu do conceito de sustentabilidade foi feito pelo 

cientista e silvicultor alemão Hannss Car von Carlowitz, na sua obra Sylvicultura 

Oeconomica. Pouco mais tarde, inspirados pela experiência da Alemanha, os silvicultores 

franceses e ingleses passaram a plantar árvores objetivando traçar um caminho no qual a 

silvicultura possuísse um rendimento contínuo (HEINBERG, 2007). 

 Apesar das raízes mais antigas, os termos, como desenvolvimento sustentável e 

sustentabilidade, só passaram a ser difundidos a partir de 1987, quando o Relatório 

Brundtland da Comissão Mundial de Ambiente e Desenvolvimento definiu desenvolvimento 

sustentável como aquele que "satisfaz as necessidades da geração atual sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas próprias necessidades". Tal definição 

foi, e é, amplamente difundia e utilizada até nos dias atuais (IBDEM, 2007).  

  Segundo Raynaut (2011), no período que antecede os debates, o mundo era guiado 

pela crença no modelo industrial e capitalista rumo ao progresso e desenvolvimento – onde a 

maior preocupação do homem estava em, através dos recursos naturais, juntamente com o 

desenvolvimento das técnicas e da ciência, promover a melhoria de qualidade de vida e 

crescimento. A exploração do meio ambiente, inicialmente, dominou a Europa de tal forma 

que os recursos naturais pertencentes aos seus territórios acabaram de forma muito rápida. A 
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ganância pelo progresso acelerava cada vez mais o ritmo de produção e, consequentemente, o 

nível de exploração.  

 O autor conta que, frente ao esgotamento dos recursos, o processo da expansão 

europeia se intensificou, pois os europeus, que já exploravam novos continentes em busca 

mercadorias raras desde o século XV, passaram a buscar também matéria-prima para 

alimentar o padrão de vida que haviam adotado. Mediante a dominação e a colonização sobre 

os povos dos territórios explorados, não demorou muito para que esse modelo de vida 

tomasse conta das nações do mundo inteiro. A estratégia também foi utilizada pelos Estados 

Unidos, os países dominados não eram somente a fonte de matéria-prima, mas representavam 

forte potencial como consumidores de manufaturados, mantendo esses países cada vez mais 

fortes.  

 Sob esse contexto é que se encaixa o primeiro termo que faz parte do processo de 

construção da sustentabilidade: environment; no português, meio ambiente, que foi utilizado 

pela primeira vez na língua inglesa no século IX, na Inglaterra, e passou a ser utilizado 

amplamente pelo mundo. O termo se refere ao “conjunto de elementos que formam o quadro 

de vida do homem”, as raízes dessa palavra, se analisadas etimologicamente, apontam para 

uma designação: “o que fica entorno a um ponto de referência”. Nessa perspectiva, 

environment assume o significado do que esta entorno do homem, o meio ambiente. Nesse 

sentido, o homem passa a considerar o que está ao seu redor como uma fonte de recursos para 

servi-lo, além disso, a relação homem e natureza passa a ser vista como uma parceria, no 

entanto, o homem está no centro, como se o planeta estivesse ao seu serviço (RAYNAUT, 

2011, p. 9).  

 Assim, a ideia de fonte inesgotável dos recursos do planeta tomou conta do mundo. De 

acordo com Godoy (2015), o modelo capitalista foi elevado como o sistema das 

possibilidades, ou seja, através do domínio da natureza, tudo seria possível ao homem. O 

crescimento econômico e a consolidação do capitalismo acontecem principalmente por meio 

da utilização dos recursos naturais, especialmente, os de origem fóssil, não renováveis, como 

carvão, petróleo e gás, direcionados ao consumo e à indústria.    

 Entretanto, no final do século XIX e início do século XX, estremecido pela Segunda 

Guerra Mundial, que provocou transtornos políticos e sociais por todo o planeta, o modelo 

capitalista começava a entrar em crise: grande parte dos países colonizados já havia 

conquistado sua independência, fazendo com que emergissem novas questões para serem 

resolvidas, dentre as quais, as questões ambientais e sociais são as mais expressivas. Desse 

modo, vinha se configurando um novo caminho, no qual a população começava a ganhar mais 
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consciência dos rumos que o mundo estava tomando.  Em 1940, discussões acerca da questão 

ambiental já eram realidade não só entre especialistas, mas a temática já ganhava espaço na 

reflexão popular. No ano de 1948, houve a criação de uma instituição denominada União 

Internacional pela Proteção da Natureza que, em 1956, passou a ser a União Internacional 

pela Conservação da Natureza e existe até hoje (SACHS, 1993).  

  Foi apenas na década de 1970 que a preocupação ambiental se tornou um tema 

amplamente discutido e recorrente em debates por todo o mundo. Nesse período, o Clube de 

Roma foi criado, propondo a desaceleração do crescimento econômico a partir da publicação 

do seu primeiro informe: “Os Limites do Crescimento” (LEFF, 2009), dando início a uma 

série de debates ambientais, sociais e econômicos que passam a questionar o paradigma de 

desenvolvimento.  Dessa forma: 

 

[...] a degradação ambiental se manifesta como sintoma de uma crise de civilização, 

marcada pelo modelo de modernidade regido pelo predomínio do desenvolvimento da 

razão tecnológica sobre a organização da natureza. A questão ambiental problematiza 

as próprias bases da produção; aponta para a desconstrução do paradigma econômico 

da modernidade e para a construção de futuros possíveis, fundados nos limites das leis 

da natureza, nos potenciais ecológicos, na produção de sentidos sociais e na 

criatividade humana (LEFF, 2009, p.17). 

 

 A partir das discussões provocadas pela crise do paradigma dominante, o saber 

ambiental começa a ocupar um espaço que foi deixado vazio pela modernidade, visando a 

“construção de um mundo sustentável, democrático, igualitário e diversos” (LEFF, 2009, p. 

17).  Pela primeira vez, os debates teóricos e políticos passam a ter como prioridade não só a 

economia, mas também o olhar mais atencioso para as questões ambientais e condições 

sociais.  

 Em 1971, no encontro de Founex, implementado pela organização da Conferência de 

Estocolmo, a temática do desenvolvimento relacionado ao meio ambiente emergiu.  Durante a 

Conferência de Estocolmo, o secretário da ocasião, Maurice Strong, sugeriu a noção de 

ecodesenvolvimento para se referir a estas novas estratégias econômicas que seriam 

implementadas. Ou seja, uma proposta intermediária ao que defendiam os malthusianos e 

conocupianos, que acreditavam na necessidade de as nações pensarem em estratégias locais e 

globais de desenvolvimento, extinguindo as fronteiras existentes entre os países do Norte e do 

Sul (SACHS, 1993).  

 Na palavra ecodesenvolvimento, o radical eco adotado é proveniente da palavra 

ecologia, que nasce a partir do radical grego oikos, que significa “a casa”. Logo, a ideia de 

casa é colocada sobre o meio ambiente, de modo que, além do homem estar no centro, como 



42 

 

propõe o termo meio ambiente, adiciona-se a ideia de apropriação ou de direito de uso, como 

tem um proprietário sobre a sua casa. Ainda agregado ao radical temos o termo development 

ou desenvolvimento, que teve uma grande repercussão após a Segunda Guerra Mundial, 

período que ficou marcado pela reflexão crítica em reação ao capitalismo e pela 

independência dos países colonizados (RAYNAUT, 2011). Desse modo, o termo 

desenvolvimento: 

 

[...] introduz uma dimensão qualitativa: des-envolver significa etimologicamente: 

liberar um potencial previamente encerrado, “envolvido”, que não podia manifestar-

se. Desenvolver quer dizer então, além e as vezes independentemente do crescimento 

da produção material, realizar as aspirações e potencialidades mais diversas do 

Homem: em particular em domínios qualitativos como a cultura, a saúde, o bem-estar. 

Domínios que, mais recentemente ainda, entraram na noção subjetiva de “qualidade 

de vida” (IBDEM, 2011, p. 11). 

 

 Portanto, juntando os dois termos, o conceito de ecodesenvolvimento se articula com 

as ideias emergentes na segunda metade do século XX. E corresponde ao desejo de o homem 

melhorar a gestão da sua “casa”, extraindo recursos para a sua sobrevivência e, ao mesmo 

tempo, preservando a garantia de um futuro através de melhorias que mantenham ou 

promovam sua qualidade de vida. O ecodesenvolvimento representava um compromisso entre 

os protetores do planeta, seus ecossistemas e aqueles que ainda acreditavam que a 

humanidade ainda tinha muitos progressos a conquistar (IBDEM, 2011).  

 Em 1972, aconteceu a Conferência de Estocolmo, na qual o debate central era sobre a 

seriedade de se discutir a relação da produção e o consumo no planeta. A conferência foi 

intitulada de “Primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente”, e foi 

realizada pela Organização das Nações Unidas - ONU, em Estocolmo. Como resultado da 

conferência, houve a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – 

PNUMA, tendo como função “alertar povos e nações sobre problemas e ameaças ao meio 

ambiente e recomendar medidas para melhorar a qualidade de vida da população sem 

comprometer os recursos e serviços ambientais das gerações futuras” (ONU, 1972, p. 3-4). 

Nesse ano, o meio ambiente tornou-se tema oficial da agenda internacional (SACHS, 1993).  

 Na década de 1980, surge a noção de desenvolvimento sustentável pela primeira vez 

na formulação da Estratégia Mundial de Conservação, feita pela União Internacional pela 

Convenção da Natureza. Em 1984, é instituída a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente; 

e, em 1987, o termo aparece novamente no relatório Our Common Future (Nosso Futuro 

Comum), também conhecido como “Relatório de Brudtland”, escrito pela então primeira-

ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Nesse documento, consta como conceituação 
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de desenvolvimento sustentável: “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades” (BRUNDTLAND, 1987). 

 O termo desenvolvimento sustentável, portanto, foi adotado para designar o cuidado 

com o meio ambiente, além disso, pensando no futuro, apresenta, segundo Raynalt (2011), 

uma evolução semântica, pois a expressão contém duas exigências que não condizem com o 

enunciado que é cuidar da casa (meio ambiente) e, através disso, garantir o futuro do ser 

humano. Embora não haja a literalidade na expressão, não fazer a referência direta ao meio 

ambiente não exclui o bom manejo da casa para se alcançar a “sustentabilidade”. Dessa 

forma, entende-se que, para se chegar à sustentabilidade, o meio ambiente não é uma questão 

unitária, mas depende também de justiça social e de uma repartição equitativa dos produtos de 

crescimento, de modo que “a Democracia e uma boa ‘governança’ são fatores essenciais da 

‘sustentabilidade’” (RAYNAUT, 2011, p. 13).  

 Em 1992, entre os dias 3 e 14 de junho, no Rio de Janeiro, ocorreu a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecido como Eco 

92, Rio 92 ou Cúpula da Terra (PASQUALOTTO, 2013). O evento estabeleceu fundamentos 

a respeito do desenvolvimento sustentável que foram adotados pelos 178 países participantes 

na ocasião. A conferência deu origem a novos eventos e documentos, como a Convenção da 

ONU sobre a Diversidade Biológica, centralizando questões da biodiversidade; a Convenção 

da ONU de Combate à Desertificação, tendo como foco as mudanças climáticas; a Declaração 

do Rio sobre Meio Ambiente e Desenolvimento; a Declaração de Princípios sobre Florestas, e  

Agenda 21 (KUNIMOTO et al. 2020).  

  Dentre eles, destacou-se como mais relevante a Agenda 21, cujo documento teve a 

aprovação e assinatura das 178 nações presentes no encontro, objetivando promover, em 

escala planetária, o modelo inovador de desenvolvimento sustentável, propondo a alteração 

dos padrões de consumo e produção, reduzido, assim, as pressões ambientais e atendendo às 

necessidades básicas da humanidade, sem deixar de lado a justiça social, a eficiência 

econômica e o equilíbrio ambiental. 

  Além disso, acontecia no mesmo ano, simultaneamente, o Fórum Global 92, 

promovido por entidades da sociedade civil, que contou com a participação de mais de 10 mil 

organizações não governamentais (ONGs), originando a Carta da Terra, que pautava as ações 

globais e dos órgãos oficiais em prol do desenvolvimento sustentável pela perspectiva crítica 

e pelos interesses legítimos da cidadania (VOGT, 2010).   
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 Em 1997, houve uma sessão especial realizada pela Assembleia Geral, denominada na 

“Cúpula da Terra+5”, que teve como objetivo:  

 

Revisar e avaliar a implementação da Agenda 21, e fazer recomendações para sua 

realização. O documento final da sessão recomendou a adoção de metas juridicamente 

vinculativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa que geram as mudanças 

climáticas; uma maior movimentação dos padrões sustentáveis de distribuição de 

energia, produção e uso; e o foco na erradicação da pobreza como pré-requisito para o 

desenvolvimento sustentável (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020, on-

line). 

  

 Dessa assembleia, nasceu o primeiro tratado global para redução dos gases de efeito 

estufa, o Protocolo de Kyoto foi assinado no Japão, na cidade que lhe deu o nome, e teve a 

adesão de diversos países que firmaram o compromisso de reduzir a emissão dessas gazes, 

dentre eles, o Brasil. Nessa ocasião, os EUA não se compromissaram com os demais países. 

O protocolo entrou em vigor no ano de 2005 (VOGT, 2010).  

 Nos anos seguintes, uma série de conferências se fizeram relevantes na discussão do 

desenvolvimento sustentável: no ano de 1999,  em Istambul, ocorreu a Segunda Conferência 

da ONU sobre Assentamentos Humanos; no mesmo ano, em Nova York, ocorreu a Sessão 

Especial da Assembleia Geral sobre Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento; no ano 

seguinte, também em Nova York, aconteceu a Cúpula do Milênio, na qual determinou-se, 

dentre seus objetivos, a orientação clara para “garantir a sustentabilidade ambiental” (ONU, 

2018, p. 12-16). Sob esse cenário, o meio ambiente começa ter espaço nas tomadas de 

decisão, ganhando cada vez mais voz nos ditames do desenvolvimento. De acordo com Sachs 

(1993), é após esses acontecimentos que quase todos os países criam ministérios do meio 

ambiente. 

 Em 2002, em Joanesburgo, na África do Sul, aconteceu a Cúpula Mundial sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio+10, o evento teve como intuito 

avaliar as conquistas e desafios que surgiram desde a Cúpula da Terra, em 1992. Todavia, as 

decisões tomadas foram unilaterais, apenas os países ricos, apoiados por grandes corporações 

de petróleo, tiveram voz, deixando o sentido de inclusão e cooperação de lado (BOFF, 2012).  

 Em 2005, a comunidade internacional revisou o Programa de Barbados das Nações 

Unidas, originando o documento nomeado Estratégia de Maurício, no qual é recomendado 

com especificidade medidas em relação “as mudanças climáticas, desastres naturais e 

ambientais, recursos diversos, produção e consumo sustentável, além de temas como cultura, 

ciência e tecnologia” (ONU, 2018, on-line). 
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 Em 2012, ocorreu no Rio de Janeiro uma segunda etapa da Cúpula da Terra, 

promovida pela ONU, que ficou conhecida como a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável ou Rio+20, que objetivou a renovação e a reafirmação do 

compromisso firmado com as nações para estabelecer o desenvolvimento sustentável. Na 

ocasião, foram discutidas também as ações realizadas nos últimos 20 anos para a preservação 

ambiental, as estratégias para eliminar a fome e a governança internacional no campo do 

desenvolvimento sustentável (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020). 

  Na ocasião, os países participantes lançaram um processo para desenvolver o 

Sustainable Development Goals (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), alinhados aos 

Millennium Development Goals (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio), convergindo 

para a agenda de desenvolvimento discutida no ano de 2015. Além disso, o evento teve como 

resultados: a adoção de políticas para Economia Verde, estabelecendo estratégias para o 

financiamento das ações direcionadas a tais objetivos; a determinação do fórum político de 

alto nível exclusivo às questões de desenvolvimento sustentável;  a implementação do 

programa de trabalho na área de mensuração do progresso do crescimento nos produtos 

internos dos países; a adoção de um quadro de programas sobre padrões sustentáveis de 

consumo e produção pelo governo, e decisões em áreas diversas, como segurança alimentar, 

cidades, oceanos, energia, culminando na Third International Conference on Small Island 

Developing States – SIDS Conference, em 2014 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2020).  

De acordo com Kunimoto et al. (2020, p. 162), “mais de 700 compromissos 

voluntários e novas parcerias para a promoção do desenvolvimento sustentável foram 

firmados durante a Conferência, servindo como fonte de material, conceitos e informações 

para nortear a formação do pensamento” e, também, para estabelecer metas congruentes e 

factíveis. 

 Em setembro de 2015, em Nova York (EUA), na sede da ONU, aconteceu uma 

conferência realizada pela Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. No evento, os países 

participantes da ONU estabeleceram os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

como parte de uma nova agenda que finalizaria o trabalho dos Objetivos do Milênio. Essa 

agenda ficou conhecida como Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, que tem prazo até 

2030 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2020).  

 A conferência mais recente aconteceu em fevereiro de 2021, em Nairóbi, no Quênia, 

tendo como tema o fortalecimento das ações pela natureza para alcançar os objetivos de 

desenvolvimento sustentável. A conferência foi sucedida por importantes eventos globais, 
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como a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, em junho de 2020 e a Conferência 

de Biodiversidade da ONU, em outubro de 2020, na qual os países se reuniram para decidir a 

respeito da proteção da biodiversidade, também ocorreu a Conferência das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (COP 26), em novembro de 2020, em que se apresentaram 

mudanças ambiciosas para enfrentar a crise climática (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2021).  

 Tendo exposto isso, observamos que a construção do caminho do desenvolvimento 

sustentável vem se consolidando ano após ano e carece de constância e compromisso das 

nações para que os resultados sejam palpáveis. Nesse sentido, as conferências realizadas de 

tempos em tempos apresentam-se relevantes para informar a população, permitindo a 

aproximação com assuntos relacionados ao meio ambiente em todo o mundo, estendendo a 

preocupação ambiental não apenas às governanças, mas também ao setor privado, acadêmico, 

instituições não governamentais e à própria opinião pública.      

 

3.3 CONCEITOS DA SUSTENTABILIDADE 
  

  Antes de falar do conceito de sustentabilidade, cabe esclarecer uma confusão que é 

feita entre os termos sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, que, além de serem 

pouco compreendidos, muitas vezes são tratados como sinônimos, apesar de estarem 

intrinsecamente ligados e sejam similares ambos possuem definições distintas (BELL; 

MORSE, 2008). A diferenciação dos termos é muito bem abordada pelos autores Feil, 

Stranburg e Schreiber (2016), que nos permitem compreender que, de forma simplificada, o 

desenvolvimento sustentável é o caminho que se percorre para alcançar a sustentabilidade. De 

acordo com Horbach (2005), a sustentabilidade compreende os interesses simultâneos, 

abarcando três aspectos, a saber, o ambiental, o econômico e o social; já o desenvolvimento 

sustentável consiste na abrangência de habilidades técnicas, financeiras e de gestão que 

permitirão alcançar a sustentabilidade. 

 Feita a distinção, focaremos na conceituação de sustentabilidade, mas ressaltamos que, 

por vezes, o termo desenvolvimento sustentável também aparecerá nas conceituações, pois é 

raro que um se desvincule do outro. Quem fala de sustentabilidade terá que passar pelo 

desenvolvimento sustentável; e quem fala de desenvolvimento sustentável objetiva a 

sustentabilidade como fim.   

 As definições de sustentabilidade não são unânimes e muitas vezes variam conforme a 

sua aplicabilidade, no entanto, estas definições sempre apresentam elementos em comum, 
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como “diversidade e complexidade, conservação de recursos naturais, satisfação das 

sociedades futuras e manutenção do sistema ao longo do tempo” (DEPONTI, 2001, p. 36).  

 Para Constanza (1991), a sustentabilidade se baseia na relação entre o sistema 

econômico humano e ecológico, possibilitando ao homem viver sem degradar a natureza. 

 

“La sostenibilidad es una relación entre los sistemas económicos humanos dinámicos 

y los sistemas ecológicos más grandes, dinámicos, pero con cambios más lentos, en la 

cual la vida humana pueda continuar indefinidamente, los seres humanos puedan 

prosperar, y las culturas humanas se puedan desarrollar. Sin embargo, en dicha 

relación, los efectos de las actividades humanas permanecen dentro de límites, de 

manera de no destruir la diversidad, complejidad y funciones del sistema ecológico de 

soporte de la vida” (CONSTANZA et al., 1991 apud CAMINO; MÜLLER, 1993. 

p.19). 

 

 Ou autor afirma que a sustentabilidade deve ser compreendida através da relação entre 

sistemas ecológicos mais abrangentes e dinâmicos, na qual a vida humana pode continuar 

indefinidamente; as individualidades humanas podem florescer; a cultura humana pode 

desenvolver-se, e os efeitos das atividades humanas permanecem dentro de certos limites, 

objetivando a não-destruição da diversidade, da complexidade e de funções do sistema 

ecológico de suporte da vida. 

  Segundo Fernandez (1995), a sustentabilidade envolve uma nova racionalidade que 

converge para a organização produtiva de forma complexa. Deve ser compreendida, portanto, 

de modo transcendente à conservação da diversidade genético-cultural ao longo do tempo e 

ser vista como um projeto social que se opõe às tendências hegemônicas de cultura, ecologia e 

tecnologia.   

 De acordo com Caporal e Costabeber (2004), a noção de sustentabilidade pode ser 

separada por duas correntes: a ecotecnocrática – parte da necessidade do crescimento 

econômico contínuo, com o objetivo de estabelecer o equilíbrio entre o crescimento, a 

sociedade e o meio ambiente por meio de tecnologias e estratégias econômicas. E a corrente 

ecossocial – que surgiu do conceito de ecodesenvolvimento, baseando-se no respeito às 

gerações presentes e futuras, e aos atores envolvidos nos processos que contribuem para o 

desenvolvimento sustentável e valorização do ecossistema local. 

 Para Carvalho (1993), a condição básica da sustentabilidade é a capacidade de 

adaptação, tendo como característica a resiliência, assim se ajusta aos impactos. Quanto maior 

for a sua diversidade interna (sistemas ecológicos, econômicos, culturais, políticos e outros), 

maior a sua complexidade e as interações que possibilitam a sua regeneração. Segundo o 

autor, a adaptabilidade, diversidade, incerteza e equidade são elementos essenciais à 

sustentabilidade, independentemente de sua dimensão.  
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 Já para Deponti (2001), a sustentabilidade seria a manutenção de um sistema ao longo 

do tempo, dependente da adaptabilidade, diversidade, resiliência equidade e interação entre as 

dimensões econômica, ambiental, social e cultural. Os elementos podem ser definidos como:  

 

Adaptabilidade – está relacionada com a flexibilidade do sistema, caracterizada pelas 

flutuações de suas variáveis, proporcionando maior sustentabilidade que as atitudes de 

simples resistência (NOLASCO, 1999. p. 35). 

Diversidade – é do grau de complexidade de sua rede de relações que depende a 

estabilidade de um sistema (NOLASCO, 1999. p. 43), quanto maior a diversidade, 

tende a maior sustentabilidade.  

Eqüidade – é entendida como a capacidade do sistema de distribuir de forma 

eqüânime, os benefícios, produtos e serviços gerados, garantindo padrões mínimos de 

qualidade de vida (NOLASCO, 1999. p. 41). A eqüidade apresenta dupla dimensão: 

intrageracional e intergeracional. A primeira está relacionada com a disponibilidade 

de um sistema mais seguro para a sociedade e a segunda pode ser definida como a 

satisfação das necessidades presentes sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações de garantirem suas próprias necessidades.  

Resiliência – é a capacidade do sistema oscilar dentro de limites e retornar ao seu 

estado original logo após a ocorrência da perturbação. Esta resiliência opera dentro de 

certos limites, se a magnitude de uma perturbação excede estes limites, o sistema não 

é capaz de retornar à condição inicial. Os limites da resiliência são diferentes para os 

distintos sistemas (KAGEYAMA, 1989 apud CARVALHO, 1993; KRAHENHOFER, 

2001). 

Manutenção – é a capacidade de conservação e manutenção do sistema ao longo do 

tempo.  

Interação entre as dimensões – é a inter-relação e integração entre as diferentes 

dimensões social, econômica, ambiental e cultural (DEPONTI, 2001, p. 37-38, grifo 

do autor). 

 

Deponti (2001) também relata que, em um enorme esforço de se conceituar e teorizar 

o desenvolvimento sustentável, frequentemente o termo sustentabilidade tem sido atrelado ao 

termo desenvolvimento. Tal prática tem resultado na multiplicidade de concepções, refletindo 

que ainda não existe um consenso conceitual envolvendo a temática.  

 Apesar das diferentes conceituações, todas elas convergem para um mesmo caminho 

de desafios, considerando que sustentabilidade surge a partir do debate da necessidade da 

adoção de uma estratégia de crescimento e de reestruturação, ou seja, algo que promova a 

mudança qualitativa e quantitativa nas estruturas de aspectos econômico, social e político, 

integrando-os ao meio ambiente como um fator central (SCATOLIN; MISAEL, 2011).  

 Nesta pesquisa, consideramos a conceituação de Ignacy Sachs como a mais adequada 

ao nosso objetivo, na qual afirma que, ao se pretender um desenvolvimento sustentável que 

leve à sustentabilidade, devem-se considerar as seguintes dimensões: 

 
1) Social: que se refere ao alcance de um patamar razoável de homogeneidade 

social, com distribuição de renda justa, emprego pleno e/ou autônomo com 

qualidade de vida decente e igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais. 

2) Cultural: referente a mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre 

respeito à tradição e inovação), capacidade de autonomia para elaboração de um 
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projeto nacional integrado e endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos 

alienígenas) e autoconfiança, combinada com abertura para o mundo. 

3) Ecológica: relacionada à preservação do potencial do capital natural na sua 

produção de recursos renováveis e à limitação do uso dos recursos não renováveis. 

4) Ambiental: trata-se de respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas naturais. 

5) Territorial: refere-se a configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das 

inclinações urbanas nas alocações do investimento público), melhoria do ambiente 

urbano, superação das disparidades inter-regionais e estratégias de desenvolvimento 

ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis. 

6) Econômica: desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, com segurança 

alimentar, capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção, 

razoável nível de autonomia na pesquisa científica e tecnológica e inserção soberana 

na economia internacional. 

7) Política (Nacional): democracia definida em termos de apropriação universal dos 

direitos humanos, desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o 

projeto nacional, em parceria com todos os empreendedores e um nível razoável de 

coesão social. 

8) Política (Internacional): baseada na eficácia do sistema de prevenção de guerras 

da ONU, na garantia da paz e na promoção da cooperação internacional, Pacote 

Norte-Sul de co-desenvolvimento, baseado no princípio da igualdade (regras do jogo 

e compartilhamento da responsabilidade de favorecimento do parceiro mais fraco), 

controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios, 

controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na gestão do 

meio ambiente e dos recursos naturais, prevenção das mudanças globais negativas, 

proteção da diversidade biológica (e cultural), gestão do patrimônio global, como 

herança comum da humanidade, sistema efetivo de cooperação científica e 

tecnológica internacional e eliminação parcial do caráter commodity da ciência e 

tecnologia, também como propriedade da herança comum da humanidade (SACHS, 

2002, p. 85-89). 

 

 Embora não tenhamos subdividido as dimensões igualmente, o autor propõe que os 

elementos mencionados por ele apareçam implicitamente na divisão de dimensões proposta 

pela pesquisa (social, econômica e ambiental). Evidenciamos que as dimensões colocadas por 

Sachs propõem uma leitura inovadora sobre a sustentabilidade, pois parte da crítica de que os 

debates em torno do desenvolvimento sustentável se concentraram em um discurso vazio, 

vazando apenas a questão econômica, pouco contribuindo para as ações que de fato tragam 

melhorias socioambientais direcionadas à sustentabilidade.  

 Ademais, a proposta de Sachs evoca a valorização dos modelos locais com a adoção 

de tecnologias apropriadas e busca também, especialmente para o rural, a redução técnica e 

cultural, afirmando que sustentabilidade só será obtida através da valorização das pessoas, dos 

seus costumes e saberes. Para tal, fica evidente a necessidade, inclusive, da perspectiva 

holística dos problemas e das necessidades da sociedade, garantido que o foco não estará 

apenas na gestão dos recursos naturais (GUEDES, 2011), mas na gestão da complexidade que 

compõe cada sistema.   
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3.4  SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA    

  

 Como visto anteriormente, a agricultura passou por muitas modificações ao longo da 

sua história, dentre elas, se destaca o intenso processo de modernização que transformou não 

só a paisagem do globo, mas também os próprios agricultores. Tais mudanças foram reflexo 

da aproximação entre agricultura e indústria (indústrias químicas, de máquinas e 

equipamentos agrícolas e processadora) (FROEHLICH; SILVEIRA; NEUMANN, 2007).  

 De acordo com Golden (1999), os sistemas agrícolas reduziram significativamente 

parte da sua diversidade, ganhando caráter padronizado em que grande parte dos sistemas 

passou, ou seja, buscar novidades tecnológica que dão velocidade à produção, investir capital 

nessas tecnologias visando aumento de produção; adotar da monocultura; usar de variedades 

híbridas para obter altos rendimentos, e usar extensivamente de praguicidas e de fertilizantes 

para aumento de produtividade, ficando, assim, extremamente dependente do sistema 

agrícola. O autor ainda expõe que a preocupação única da agricultura convencional em 

aumentar sua produtividade significou seu próprio esgotamento, e que, com a adoção do 

modelo, foi possível acrescer de 70% a 90% na produção de alimentos nos últimos 50 anos.  

 A especialização excessiva dos sistemas produtivos e das tecnologias intensivas está 

entre as principais consequências do modelo convencional, o que levou à dependência de 

agroquímicos, impactando negativamente o meio ambiente e a sociedade rural (FROEHLICH; 

SILVEIRA; NEUMANN, 2007). Tais impactos são relatados por Altieri (1998), dentre os 

quais, destacamos a poluição das águas superficiais e subterrâneas, a erosão, o esgotamento, a 

salinização e a alcalinização do solo, a perda de recursos genéticos vegetais e animais, a 

contaminação química e a destruição dos mecanismos de controle natural, a eliminação dos 

inimigos naturais das pragas e a resistência genética aos pesticidas, provocando o aumento de 

pragas e doenças.  

 Em resposta à degradação dos recursos naturais, associados à agricultura moderna, a 

necessidade de buscar outro modelo de desenvolvimento rural se fez necessária. Logo, 

principalmente a partir da década de 1980, se iniciou a busca por alternativas que são 

aprimoradas gradativamente ao longo dos anos, objetivando edificar uma agricultura mais 

sustentável. O interesse sobre a qualificação da agricultura como sustentável passou a ser 

interesse de agricultores, dos técnicos e da população em geral (EHLERS, 1994).  

 Nessa busca pela agricultura sustentável, as percepções sobre a sua definição se 

multiplicaram (GOLDEN, 1999), “sendo comum a adoção do termo “agricultura” qualificado 

como “alternativa”, “racional”, “integrada”, “sustentável”, “biodinâmica”, “biológica”, 
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“orgânica”, “natural”, “ecológica,” ou “agroecologia” (FROEHLICH; SILVEIRA; 

NEUMANN, 2007, p. 48). Embora os termos possuam diferentes significados, todos têm 

posição crítica à agricultura convencional como característica comum, rejeitando a 

predominância de insumos industrializados (MARZALL, 1999).  

 Para Almeida (1997), a polêmica que envolve o termo sustentabilidade justifica a 

infinidade de definições de agricultura sustentável, não havendo um consenso a respeito. 

Desse modo, o autor, baseando-se no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, listou 

e buscou definir a agricultura sustentável pelo que ela não é:  

 [ela não é] uma ruptura com a agricultura moderna; ... [não é] outro nome para 

agricultura orgânica; ... [não é] somente para pequenos produtores; ... [não é] somente 

para propriedades de criação animal; ... [não é] um passo atrás; ... [não é] uma 

panaceia para todos os problemas ambientais; ... [não é] uma solução completa para 

todos os problemas de lucratividade agrícola; ... [não é] uma solução para os 

problemas orçamentários do Departamento de Agricultura (ALMEIDA, 1997, p. 47). 

 

 Por esta razão, segundo Altieri (1989), a problemática atual da produção agrícola 

deixou a dimensão simplesmente técnica e evoluiu para as dimensões sociais, econômicas, 

políticas, culturais e ambientais, de modo que a preocupação da sociedade contemporânea 

está na sustentabilidade da agricultura através da compreensão da relação entre agricultura e 

ambiente global em que o desenvolvimento rural depende da interação entre os subsistemas 

biofísico, técnico e socioeconômico. 

 O autor afirma também que a agricultura sustentável se refere à forma de se fazer a 

agricultura por meios que garantam que a produtividade seja garantida em longo prazo 

mediante práticas ecologicamente seguras. Nessa perspectiva, a agricultura deve ser vista 

como um sistema, no qual a atividade agrícola ou a pesquisa não se preocupe apenas com os 

altos níveis de produtividade de um determinado produto, mas com a otimização do sistema 

como um todo (IDEM, 2004). De acordo com o autor, um sistema agrícola sustentável deve 

obedecer aos seguintes princípios: “a conservação dos recursos renováveis, a adaptação dos 

cultivos ao ambiente e a manutenção de um nível moderado, porém sustentável, de 

produtividade” (IBIDEM, 2004, p. 65).  

 No mesmo sentido, Kitamura (1993) aponta que a sustentabilidade na agricultura 

representa uma alta produção que deve se deter à conservação dos recursos naturais locais e 

ainda assim ser viável economicamente e garantir a igualdade social, isto é, “um 

desenvolvimento agrícola que traga equidade intra e inter-geracional”. Então, os métodos de 

desenvolvimento a serem adotados não devem se limitar apenas às questões de produtividade 
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e consumo, mas também levar em consideração outros aspectos, como as questões ambientais, 

sociais, culturais e econômicas. 

 De acordo com Ambroise et al. (1998), os diversos exemplos de agricultura 

sustentável convergem para uma única direção: a união entre a reflexão ambiental com o 

enfoque no desenvolvimento local. Nesse sentido, Baudry e Laurent (1993) indicam a 

necessidade de se olhar para as pessoas que habitam cada “pedacinho” do rural para que a 

agricultura sustentável seja possível. Os autores evidenciam a impossibilidade de padronizar o 

desenvolvimento rural para todos, ressaltando a importância de se respeitar a diversidade 

rural.   

 Conforme Abramovay e Sachs (1998), nesse cenário, é possível notar a tentativa de se 

estabelecer a valorização do rural e simultaneamente construir um novo modelo de 

desenvolvimento agrícola, pelo qual a lógica do convívio com diferentes ecossistemas ocupe a 

lógica de domínio sobre os mesmos. Este novo paradigma se baseia na noção de ganho de 

produtividade considerando a variabilidade dos ecossistemas.  

 Muitos autores têm visto a agricultura familiar como um elemento estratégico para 

estimular o desenvolvimento sustentável no meio rural. Segundo Froehlich, Silveira e 

Neumann (2007, p. 50), o desenvolvimento rural sustentável: 

 

[...] é uma idéia-força que, em sua construção, agrega diversos movimentos sociais 

relacionados à luta sindical, luta pela terra ou com motivações ambientais. Ainda 

engloba a agricultura orgânica, movimentos em prol da Agroecologia como base de 

sustentação de uma transformação no fazer agrícola e, até segmentos presos a uma 

ótica preservacionista. 

 

 

 Almeida (1998) corrobora ao dizer que a agricultura familiar ocupa uma posição 

estratégica na viabilização do desenvolvimento rural sustentável, pois, além de ser um 

conceito em construção, não se mostra capaz de unificar as propostas e interesses em disputa. 

Portanto, através da atuação de ONGs e movimentos sociais que interagem com as políticas 

públicas, um perfil vem sendo delimitado em sua direção.  

 A agricultura familiar vem sendo abordada sempre associada ao desenvolvimento rural 

sustentável, já que a natureza da produção e da lógica econômica de reprodução simples da 

agricultura familiar é vista como uma possibilidade de transição facilitada para um modelo 

mais sustentável, se comparada a um estabelecimento agrícola patronal. Dessa forma, a sua 

reprodução como grupo social parece ser a base para se estabelecer o desenvolvimento rural 

sustentável. Dentro dessa perspectiva, o lócus ideal para o desenvolvimento de uma 

agricultura ecológica ou sustentável constitui-se na agricultura familiar, uma vez que atinge 
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de forma mais eficaz a potencialidade multifuncional dos recursos que a ocupam (CARMO, 

1998).  

 De acordo com Veiga (2000), os países com maiores índices de desenvolvimento 

humano possuem a sua atividade agropecuária baseada no trabalho familiar, desde as regiões 

mais antigas, como a Dinamarca, os países europeus, os EUA e o Japão, até os mais recentes, 

como os Tigres Asiáticos. Para Mazoyer e Roudart (1997), que se dedicaram a pesquisas 

comparativas ao longo da história, os fundamentos econômicos, sociais e políticos surgiram 

para esta importância da agricultura familiar. No Brasil, ainda que o histórico das políticas 

públicas seja em prol das que privilegiaram a grande propriedade e a agricultura familiar 

tenha ficado em segundo plano (DELGADO, 1986), as unidades de produção familiares 

exercem papel expressivo na economia, como já demonstrado.  

 Tendo em vista a relevância da agricultura familiar, é impossível pensar em estratégias 

de desenvolvimento para o país sem considerar o desenvolvimento rural que não preferencie a 

agricultura familiar, apesar de ser um grande desafio a superação do paradigma estabelecido 

pela modernização não só no meio físico, mas também no campo do conhecimento, que 

impõe reconhecer que a agricultura familiar é uma forma social contemporânea relevante à 

sociedade, e não mero resquício do passado (LAMARCHE et al., 1998). 

 Nesse sentido Almeida et al. (1996) elencam, em sua obra, as razões pelas quais a 

agricultura familiar apresenta melhores condições para a sustentabilidade. Dentre elas, 

destacamos:  

a) é uma ocupação econômica que integra exploração familiar e organização de 

profissionais; 

b) apresenta estratégias para equilibrar as dimensões econômica, social e ambiental; 

c) seu funcionamento econômico se baseia na maximização da rentabilidade e/ou geração de 

lucro a curto prazo, mas visa as necessidades das famílias e atenta para manutenção do 

potencial produtivo da terra; 

d) a unidade familiar é percebida como um patrimônio; 

e) a unidade familiar é também unidade de produção e consumo, e por isso há valorização da 

diversidade, 

f) os policultivos e as criações são distribuídas equilibradas no espaço e no tempo;  

g) beneficia os cuidados técnicos no manejo, pois a tomada de decisão é responsabilidade 

familiar, assim como sua execução;  

h) possui capacidade de relação simbiótica com a terra que ela conhece, valorizando as 

potencialidades do meio, implementando nele suas táticas de reprodução econômica; 
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i) beneficia a distribuição territorial das atividades de exploração, e 

j) por fim, possui caráter coletivo, uma vez que, por meio da pluriatividade, encoraja e 

favorece o planejamento, o desenvolvimento local e a gestão coletiva dos recursos 

naturais, além de sua distribuição equitativa e sua administração mais equilibrada e 

sustentada. 

 Froehlich, Silveira e Neumann (2007) dialogam com Almeida et al. (1996) e veem as 

características supracitadas como justificativa para as políticas de apoio à agricultura familiar. 

Os autores afirmam que tais políticas merecem compor um projeto maior e globalizado de 

desenvolvimento sustentável. Para Froehlich, Silveira e Neumann (2007, p. 54), asseguram 

ainda que agricultura familiar não pode ser estimulada aos moldes do paradigma da 

modernidade, que visa sanar prioritariamente os problemas de desemprego urbano, ela deve 

ser incentivada “por uma questão de justiça social, equidade, além de representar a melhor 

opção em termos de sustentabilidade econômica, social e ambiental”.  

 

 

4  OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Diferentemente da arte e da poesia que se concebem na inspiração, a pesquisa 

é um labor artesanal, que não prescinde da criatividade, se realiza 

fundamentalmente por uma linguagem fundada em conceitos, proposições, 

métodos e técnicas, linguagem esta que se constrói com um ritmo próprio e 

particular (MINAYO, 2002, p. 25). 

 

 Ao abrir a porta do mundo da pesquisa, as respostas não se encontram organizadas 

dentro de uma caixinha e, como final de um único caminho a espera no investigador, na 

realidade, existem uma infinidade de trajetos que podem ser traçados para, enfim, alcançar 

algum destino. Na literatura, é possível encontrar algumas sinalizações que irão apontar a 

trajetória mais adequada aos objetivos preestabelecidos. Desse modo, a intenção desta seção é 

apresentar o lócus e atores que compõem o objeto de estudo, bem como as escolhas 

metodológicas e os caminhos percorridos durante a pesquisa. 

 

4.1 UNIVERSO DA PESQUISA  
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 O universo de pesquisa reúne informações sobre as características que delimitam o 

objeto de estudo, sendo que a população amostral, ou a amostra, também chamada de sujeito 

ou ator da pesquisa, representa uma porção do universo selecionado a partir de critérios de 

representatividade (VERGARA, 1997). Assim, este estudo tem como universo de pesquisa a 

Linha dos Alemães, uma comunidade localizada no município de Dois Vizinhos, no sudoeste 

do Paraná, sendo que os atores da pesquisa são compostos pelos agricultores familiares e os 

agentes que prestam serviços à agricultura familiar. Aqui, faremos uma breve apresentação do 

lócus de pesquisa e dos atores que contribuíram para que a realização deste trabalho fosse 

possível.   

 

4.1.1 Sobre o município  

  

 De acordo com registros históricos encontrados, principalmente no site oficial da 

prefeitura municipal, a formação do município de Dois Vizinhos teve sua origem em meados 

do século XX, quando tropeiros e exploradores se estabeleceram nos campos de Palmas. 

Esses homens traçavam o trajeto de Guarapuava em direção ao sul e a sua fixação na cidade 

de Palmas ocorreu em consequência ao comércio de muares, realizado entre os estados do Rio 

Grande do Sul e São Paulo, tendo, na sua rota, passagem obrigatória pela região 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, 2017).  

 No ano de 1877, o município de Palmas foi criado pela Lei n.º 484 e seu território 

compreendia a todo oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, estando nesta condição 

geográfica o futuro município de Dois Vizinhos. O desmembramento do sudoeste paranaense 

de Palmas ocorreu por meio da criação do município de Clevelândia, no ano de 1892, logo, a 

região agora pertencia ao novo município. Um novo desmembramento ocorreu em 1951, 

através da Lei n.º 790, com a criação do município de Pato Branco, pertencendo a ele o 

território de diversos futuros municípios, dentre eles, Dois Vizinhos (IDEM, 2017).    

 Ainda de acordo com os registros da prefeitura municipal, na década de 1940, muitos 

catarinenses e gaúchos dirigiram-se até a Colônia Missões, situada a oeste do Rio Chopim 

eram atraídos pela facilidade da aquisição de terras, que eram havidas pela simples 

demarcação. Ao conseguirem suas terras, iniciavam as aventuras dos moradores na região. 

Por ser uma área de mata fechada, havia muitos animais selvagens e muitos caçadores 

concentravam-se na região no intensão de obter, através da caça, peles para realizar sua 

comercialização no Rio Grande do Sul (IDEM, 2017).  
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Nesse período, a colonização se iniciava desordenadamente e as pessoas que possuíam 

menores condições financeiras se instalavam por meio da criação de roças: derrubavam o 

mato, aravam a terra e plantavam feijão e milho, tirando seu sustendo dessas condições. Nesse 

cenário, as áreas onde as árvores de pinheiro predominavam eram ignoradas pela dificuldade 

de sua derrubada, além disso, os exploradores acreditavam que essas terras eram menos 

produtivas que as áreas cobertas por mato branco. Assim, os chamados “aventureiros do Sul” 

pela prefeitura municipal de Dois Vizinhos, foram os primeiros habitantes de Dois Vizinhos.  

 Um fato curioso que chama a atenção é o nome do município. Existem duas histórias 

que são contadas que deram origem a esta denominação. A primeira versão, e mais aceita 

pelos moradores, é que, no início da ocupação territorial, existiam dois moradores que tinham 

suas casas localizadas uma em cada margem do rio. Por esse motivo, as duas casas passaram a 

ser ponto de referência. Assim, os exploradores/caçadores e novos moradores combinavam 

"Vamos nos encontrar lá no rio dos dois vizinhos", logo o nome do rio transformou-se em Rio 

Dois Vizinhos e consequentemente a localidade também passou a ser chamada pelo mesmo 

nome (PORTAL DOIS VIZINHOS, 2021). 

 A segunda versão conta que, inicialmente, o nome Dois Vizinhos tenha se originado 

de dois rios que se encontravam formando um só. Assim, os caçadores teriam denominado o 

local onde os rios de encontravam também como ponto de referência, chamando o local onde 

se reuniam para planejar suas caças e pernoitavam de Dois Vizinhos, dando origem ao nome 

do rio e mais tarde ao nome do município (IDEM, 2021).   

 Outra curiosidade é que a cidade, desde o surgimento do seu povoado, foi dividida em 

dois centros, o Sul e o Norte. Então, enquanto distrito de Pato Branco, a parte sul era chamada 

de Girau Alto, pois existia um rancho de madeira tosca, onde os caçadores de anta se 

posicionavam, de tocaia, na parte superior para a captura dos animais que se aproximavam 

dali (IDEM, 2021).   

 Até a década de 1950, só era possível chegar no município pelo leito dos rios ou a 

cavalo. Embora as dificuldades de acesso, muitas famílias enfrentaram os obstáculos e se 

estabeleceram trazendo desenvolvimento para a região. Na data de 15 de novembro de 1953, 

foi criado o Distrito Administrativo e Judiciário de Dois Vizinhos, sendo designado o Sr. 

Teodorico Guimarães para subprefeito e Ary Jayme Müller para escrivão. Em 25 de julho de 

1960, o município foi criado pela Lei n.º 4254/60, por meio do projeto do então deputado 

Domício Scaramella, sancionado pelo governador Moisés Lupion. A instalação de fato do 

município ocorreu em 28 de novembro de 1961, sendo esta data considerada o aniversário da 

cidade (IDEM, 2021).  
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 Portanto, podemos considerar que Dois Vizinhos é uma cidade relativamente nova, 

possuindo 58 anos desde sua fundação. O município está situado na mesorregião sudoeste do 

Paraná, no 3º Planalto Paranaense, 16ª Região de Francisco Beltrão, nas coordenadas 

geográficas 25º45’09.01’’ de latitude sul e 53º03’04.14’’ de longitude oeste, com altitude 

média de 509 metros, como mostra o Mapa 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 – Localização de Dois Vizinhos no Sudoeste do Paraná 

Fonte: Adaptado de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2020). 
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 Os seus limites são compostos pelos municípios: Boa Esperança do Iguaçu, ao norte; 

Verê, ao sul; São Jorge d’Oeste, ao leste, e Salto do Lontra e Enéas Marques, ao oeste 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, 2020).  Atualmente a cidade é 

composta por uma população de 41.038 (quarenta e um mil e trinta e oito) de habitantes – 

desses, 8.084 (oito mil e oitenta e quatro) habitam no meio rural, em um território de 

419,436 km². O seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,773, acima da média 

nacional, considerado alto e o Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 1.347935,26 (INSTITUTO 

PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2021). 

 A base econômica do município está na atividade agrícola, apesar da indústria, 

comércio, prestação de serviços e tecnologia de destacarem também. Ao observar a ocupação 

agrícola de Dois Vizinhos, é possível identificar a predominância de pequenas propriedades – 

no que se refere ao módulo fiscal, tratado de forma mais específica no item 4.2 Dimensão 

econômica – e da agricultura familiar. De acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) (2021), a produção avícola 

é a de maior significância para a economia local, seguida pelas produções de bovinos, suínos, 

equinos e ovinos, no entanto, muito menos expressivos. 

 O motivo de a avicultura ser o sustentáculo da economia duovizinhense é justificada 

pela instalação do Moinho da Lapa S/A, em 1981, bem como a instalação da Indústria BRF de 

Alimentos, que abate atualmente mais de 600 mil aves/dia. A empresa é a maior produtora de 

frangos da América Latina, sendo uma grande exportadora do ramo alimentício com renome 

mundial. Logo, com a presença da indústria, além de gerar empregos para os cidadãos e atrair 

mão de obra externa, mantém vínculo com agricultores do município e região para o 

abastecimento de matéria-prima (PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, 2020). 

 De acordo com Procópio (2017), hoje pelo menos 254 famílias têm como fonte de 

renda a criação avícola, chegando ao total aproximado de 410 aviários ativos na zona rural do 

município. Embora a avicultura seja o carro-chefe dentre as atividades rurais, ela não é a 

única atividade rural exercida, grande parte dos agricultores também trabalha com a produção 

de leite e com a plantação de grãos e hortaliças.  

 Desse modo, além da agropecuária, destacam-se também a produção de grãos como 

milho, soja, trigo. Ademais, produzem uma gama variável de verduras, legumes e frutas que 

abastecem o comércio. O fato de muitas dessas atividades estarem ligadas à industrias 

contribui para que as atividades agrícolas se mantenham aquecidas, tendo a agropecuária 

integrada a indústria, na cadeia produtiva. Nesse sentido, é importante salientar que 27,34% 
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do PIB da cidade é devido às atividades ligadas ao agronegócio (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, 2020). 

 Segundo Ramos et al. (2021), a característica topográfica do município varia do relevo 

ondulado à montanhoso, combinado aos recursos humanos dispostos na região, foram 

determinantes para que a estrutura agrária fosse baseada na agricultura familiar. Apesar da 

relevância que a agricultura familiar possui no município, não encontramos muitas 

informações relacionadas à categoria na cidade, sua representatividade acaba sendo ofuscada 

pela atenção voltada ao agronegócio.  

 A parte rural está dividida e distribuída em 46 comunidades, onde o número de 

estabelecimentos/famílias varia, podendo chegar a aproximadamente 50 famílias nas 

comunidades maiores. Sendo assim, a agricultura familiar possui um total de 1980 

estabelecimentos no meio rural. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2017), 95% dos estabelecimentos agrícolas da cidade de são de base familiar, tendo forte 

influência não só sobre a economia, mas também sobre o ambiente e a sociedade 

(SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DOIS VIZINHOS, 2020). Frente ao 

exposto, justificamos a escolha do município tendo por base o papel expressivo que a 

agricultura familiar exerce no desenvolvimento local. 

 

4.1.2 Sobre a Comunidade 

  

 A Comunidade Linha dos Alemães faz parte do pioneirismo do município, a maioria 

dos moradores tem origem germânica, dando a entender o porquê do seu nome. De acordo 

com Guzzo (2010), a região foi habitada inicialmente por uma família com nove pessoas, o 

auge da região foi na metade da década de 1960, havendo, até mesmo, a necessidade de se 

construir uma escola que foi nomeada de Escola Betânia pelo então prefeito Jaime Jacir 

Guzzo, quem também foi o responsável por nomear a comunidade de Linha dos Alemães. O 

autor explica que, devido a sua localização, na região costeira do Rio Chopim, a região foi 

destinada às fazendas de gado e muitos moradores deixaram a comunidade para morar na 

cidade.   

 No ano de 2010, Jaime Jacir Guzzo (um dos primeiros prefeitos de Dois Vizinhos), 

com o intuito de homenagear a cidade e seus pioneiros e em comemoração ao seu 

cinquentenário, elaborou o livro intitulado “Os Pioneiros de Dois Vizinhos” (Imagem 1), que 

reúne histórias e depoimentos de figuras consideradas importantes para o município, tais 

como os prefeitos que fizeram parte da gestão municipal e os principais empresários da 
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cidade, bem como conta a história das primeiras comunidades responsáveis pela construção 

de Dois Vizinhos, dentre elas, a Linha dos Alemães é mencionada. A Imagem 2 mostra duas 

páginas desse livro que são dedicadas à Linha dos Alemães, representando a importância 

histórica que comunidade possui na cidade, pois foi uma das primeiras a se estabelecer no 

território duovizinhense (GUZZO, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 – Capa do livro Os Pioneiros de Dois Vizinhos, disponibilizado pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Dois Vizinhos 
 

 
Fonte:  Guzzo (2010). 
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Imagem 2 – Páginas dedicadas à Linha dos Alemães no livro Pioneiros de Dois Vizinhos, 

disponibilizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dois Vizinhos 
 

 
 Fonte: Guzzo (2010). 

 

Atualmente, a Linha dos Alemães é considerada uma comunidade pequena, possuindo 

em seu território 12 estabelecimentos/famílias, sendo que a maior parte das famílias tem sua 

renda a partir da criação de gado leiteiro ou da aposentadoria.  A Linha dos Alemães está 

situada na região costeira do Rio Chopim, entre as coordenadas geográficas de 25º42’37.3’’ 

latitude sul e 52º57’42.3’’ de longitude oeste, como o apontado no Mapa 2, localizando-se no 

limite de Dois Vizinhos com o município de São Jorge d’Oeste (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE DOIS VIZINHOS, 2020).  

Mapa 2 – Localização da Linha dos Alemães em Dois Vizinhos 
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Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos (2020). 

 

 Tendo, anteriormente, já explanado um pouco o porquê da escolha da Linha dos 

Alemães como locus de pesquisa, reforçamos a justificativa expondo que, além de ser uma 

comunidade mais marginalizada e possuir limitações de acesso, é uma comunidade que 

apresenta valor histórico ao município e corre o risco, a médio/longo prazo, de desaparecer, 

pois é predominantemente habitada por idosos. Ao escolher uma comunidade localizada no 

município de Dois Vizinhos, levamos em consideração a viabilidade e facilidade de acesso, 

uma vez que a autora do estudo reside no município, além da relevância para a agricultura 

familiar do Paraná, como já mencionada.    

  Outro ponto que foi levado em consideração foi o fato de ser uma comunidade 

pequena, com poucos moradores, permitindo uma aproximação de maior qualidade com os 

atores. Mesmo não tendo conseguido a participação de todos os agricultores da comunidade, a 

amostragem das entrevistas foi de 41,7% das famílias, o que teria sido impossível em 

comunidades maiores, tendo em vista o tempo para realizar a pesquisa e as dificuldades 

enfrentadas perante o momento que a sociedade enfrenta atualmente devido à pandemia.  

 

4.1.3 Sobre os atores da pesquisa  

 

 Os atores principais dessa pesquisa foram 6 agricultores representantes de 5 famílias 

que compõem a Linha dos Alemães. Para uma melhor caracterização desses indivíduos, 
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elaboramos o Quadro 1, ainda, para cada agricultor, foram atribuídos números a fim de 

identificá-los quando mencionados no texto. 

 

Quadro 1 – Caracterização dos Agricultores entrevistados na Linha dos Alemães 

 

Agricultor 

 

Idade 

 

Estado 

Civil 

Escolaridade/ 

Profissão 

N.º de 

moradores 

na 

propriedade 

Principal 

fonte de 

renda da 

família 

Herdou 

terra dos 

pais/sogros 

Agricultora 1 73 Viúva Analfabeta/ 

Agricultora 

4 Atividade não 

agrícola 

Não 

 

Agricultora 2 

 

53 

 

Casada 

 

Analfabeta/Agricultora 

 

5 

Benefício 

Assistencial à 

pessoa com 

deficiência 

 

Não 

Agricultora 3 31 Casada Ensino Médio 

completo/Agricultora 

5 Produção 

leiteira 

Sim  

Agricultora 4 53 Casada Ensino Médio 

completo/Agricultora 

3 Produção 

leiteira 

Sim  

 

Agricultores 

5 e 6 

 

43/40 

 

Casado/ 

Solteiro 

Ensino Médio 

completo/ Ensino 

Médio completo 

Agricultores 

 

3 

 

Produção 

leiteira 

 

Sim 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

  

 Assim, a maioria do público entrevistado foi composta por mulheres casadas e acima 

de 30 anos, havendo a participação de uma senhora de 73 anos, viúva, e de dois homens, com 

idades de 40 e 43 anos, sendo um casado e outro solteiro. A média de moradores por 

propriedade é de 4 pessoas e, dentre os 5 estabelecimentos, 3 apresentam casos de sucessão 

familiar em que os filhos continuam cuidando das terras herdadas de seus pais.    

 Ressaltamos que, devido à pandemia do coronavírus, não foi possível viabilizar a 

entrevista com agricultores para representar a totalidade dos estabelecimentos da comunidade, 

pois muitos agricultores da Linha dos Alemães são idosos e fazem parte do grupo de risco. No 

entanto, mesmo com as limitações, conseguimos efetuar a pesquisa com uma boa parcela da 

totalidade desses agricultores. 

 Como atores secundários, tivemos a contribuição dos agentes da Secretária da 

Agricultura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Assistência Social de Dois Vizinhos. Para 

esses atores, também foram atribuídos números de identificação, sendo que o Quadro 2 atribui 

as competências de cada uma dessas instituições no município de Dois Vizinhos. 

Quadro 2 – Identificação e competência dos agentes entrevistados 

Identificação Função/Instituição Competências 

 

 

Agente 1 

 

 

Técnico da Secretaria da 

Suas atribuições são: promover e valorizar o homem 

do campo; fomentar o aumento da produtividade do 

setor agropecuário; executar convênios e programas 
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Agricultura destinados a melhor atender o setor agropecuário e 

agroindustrial, visando o seu desenvolvimento e 

estímulo ao produtor para permanecer em seu meio, 

evitando o êxodo rural; fomentar o florestamento e 

reflorestamento, bem como proceder a arborização 

dos logradouros e vias públicas; auxiliar e orientar o 

agricultor no combate às pragas, doenças do meio e 

melhoria das condições sanitárias. 

 

 

Agente 2 

 

 

Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais 

O objetivo do sistema sindical rural é a defesa dos 

direitos, reivindicações e interesses do produtor rural, 

independentemente do tamanho da sua propriedade 

ou do ramo de atividade. Oferece representatividade 

ao agricultor, que irá defender os interesses de sua 

classe. 

 

 

 

 

 

 

 

Agente 3 

 

 

 

 

 

Assistente Social da Secretaria 

Municipal de Assistência Social 

Planejar e organizar os sistemas municipais de 

Assistência Social, de Habitação e de Cidadania; 

articular as políticas de apoio às atividades 

comunitárias nas áreas de habitação, assistência e 

desenvolvimento social, direitos humanos e 

cidadania, segurança alimentar, recuperação e 

melhoria das condições de vida dos grupos sociais 

mais necessitados, de combate às consequências 

geradas pela pobreza e garantia de acesso às políticas 

públicas de inclusão social e essenciais para a vida, 

como a saúde, a habitação, a cultura, o esporte, o 

lazer; de gestão dos fundos municipais de Assistência 

Social, de Habitação, da Criança e do Adolescente e 

do Idoso; garantir a eficácia e eficiência do Sistema 

Descentralizado e Participativo da Assistência Social 

e da Habitação. 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Sendo assim, evidenciamos que os serviços da Secretaria da Agricultura têm como 

principal público os agricultores em sua totalidade, objetivando o desenvolvimento desses 

indivíduos junto ao município. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por sua vez, não possui 

obrigatoriedade nos serviços com a totalidade dos agricultores, auxiliando apenas àqueles que 

afiliados ao sindicato. Apesar disso, buscam o fortalecimento sindical através do engajamento 

entre os agricultores, ou seja, buscam novos filiados entre esse público. Já a Assistência 

Social, tem como foco principal o público mais vulnerável do município, não sendo 

exclusividade do público rural, e a sua atuação fica mais concentrada no meio urbano. Nesse 

sentido, os agricultores da Linha dos Alemães possuem assistência oriunda dos agentes da 

Secretaria da Agricultura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Assistência Social, e esses 

que também compõem objeto e sujeitos de estudo no universo desta pesquisa.    

4.2 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO  
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 O enquadramento metodológico foi baseado no principal objetivo da pesquisa que é 

investigar como as questões referentes à sustentabilidade se apresentam na Linha dos 

Alemães, no município de Dois Vizinhos, Paraná. Para tanto, a pesquisa se caracteriza como 

exploratória de abordagem qualitativa, utilizando o estudo de caso, bem como a entrevista 

semiestruturada para a coleta de dados. Nesse panorama, para análise das informações 

obtidas, adotamos uma abordagem descritiva e analítica por meio da técnica de análise de 

conteúdo.  

 De acordo com Triviños (2006), as pesquisas exploratórias proporcionam ao 

pesquisador o aumento de conhecimento relacionado ao tema explorado. Gil (1999) 

complementa que esse tipo de pesquisa é adotado quando se busca compreender algum 

fenômeno que não possui características muito bem explicitadas dentro de determinada 

temática. Já Minayo (2002) refere-se à exploratória como sendo a fase inicial que compõe o 

Ciclo da Pesquisa Qualitativa, sucedida pelas fases de “trabalho de campo” e “tratamento de 

material”. Essa ideia de ciclo, proposta pela autora, é adotada para descrever os 

procedimentos metodológicos desta pesquisa, significando que a pesquisa qualitativa 

exploratória não se estagna a cada etapa, mas que as etapas se complementam no seu 

desenvolvimento. Assim, a delimitação de tempo e etapas não exclui a possibilidade da 

integração do todo.  

 Mantendo o foco nos objetivos da pesquisa, a abordagem qualitativa se apresentou 

mais adequada. Pois, segundo Minayo (2002), está relacionada com a Corrente Teórica da 

Sociologia Compreensiva, que acredita que o cerne das ciências sociais se consolida na 

compreensão de fatos humanos vivenciados socialmente, em suas diferentes manifestações. 

Desse modo, a subjetividade aparece como a base da vida social, defendendo esse fundamento 

como característica do social e essencial à constituição da objetividade no que tange às 

ciências sociais. Assim, o foco não está na quantificação, mas na compreensão e explicação 

do desenvolvimento das relações sociais que são decorrentes de crenças, valores, atitudes e 

hábitos. 

 A pesquisa qualitativa se relaciona com questões particulares. Especialmente, nas 

ciências sociais, se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado, 

lidando com o “universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”, pois, nessa abordagem, se 

trabalha “com vivência, experiências, com a cotidianidade e também com a compreensão das 

estruturas e instituições como resultados da ação humana objetivada” (IBIDEM, p. 21). 



66 

 

 Outras colaborações fundamentam essa abordagem, tais como Gil (1999), que expõe 

que a abordagem qualitativa é a mais utilizada quando o investigador tem como interesse 

resgatar os significados designados ao objeto de estudo pelos sujeitos a fim de compreender o 

fenômeno estudado. Richardson (1999) explica que esse tipo de pesquisa é uma forma 

apropriada para se compreender fenômenos sociais. E, de acordo com Triviños (2006), os 

estudos qualitativos assumem diversos significados no campo das ciências sociais 

principalmente ao que tange às teorias e metodologias. Uma vez que compreendem 

diversificadas alternativas que objetivam, em especial, interpretar o fenômeno pesquisado. 

 Em suma, a abordagem qualitativa tem como foco assimilar com agudez um dado 

fenômeno, que passa a ganhar corpo através de descrições, comparações e interpretações. 

Nesse sentido, a realidade é, ininterruptamente, mais complexa do que a teoria, o que torna 

um erro reduzi-la há um único conceito (MACEDO, 2006).  

 Para esta pesquisa, a técnica selecionada foi a de estudo de caso, que Merriam (1988 

apud Bogdan e Biklen, 1994 p. 91) determina como um estudo estabelecido por observação 

minudenciada de um contexto ou sujeito, a partir de uma única fonte de documentos ou de 

algum fato específico. Já para Gil (1999), trata-se do aprofundamento e estudo exaustivo de 

poucos ou um único objeto, permitindo conhecê-lo de forma mais ampla e delineada. 

Conforme Yin (2005), esse tipo de estudo é baseado na experiência que pesquisa um 

fenômeno dentro do contexto de sua realidade, quando não estão estabelecidas visivelmente 

as fronteiras entre fenômeno e contexto no qual múltiplas fontes de evidência são utilizadas. 

  Bogdan e Biklen (1994, p. 89) explicam o estudo de caso do seguinte modo:  

 

O estudo de caso pode ser representado como um funil. [...] O início do estudo 

representado pela extremidade mais larga do funil: os investigadores procuram 

locais com pessoas que possam ser objeto do estudo ou fontes de dados e, ao 

encontrarem aquilo que pensam interessar-lhes, organizam então uma malha larga, 

tentando avaliar o interesse do terreno ou das fontes de dados para os seus objetivos. 

[...] Com o tempo acabarão por tomar decisões no que diz respeito aos aspectos 

específicos do contexto, indivíduos ou fonte de dados que irão estudar. A área de 

trabalho é delimitada. A recolha de dados e as atividades de pesquisa são 

canalizadas para terrenos, sujeitos, materiais, assuntos e temas. De uma fase de 

exploração alargada passam para uma área mais restrita de análise dos dados 

coligidos.  

 

 Os autores supracitados ainda relatam que o estudo de caso possui duas categorias: a 

de observação e a de história de vida, interessando a esta pesquisa a primeira. No estudo de 

caso por observação, a melhor técnica para a obtenção de dados, dependendo da situação, 

consiste na observação participante, focando em uma característica particular de uma dada 
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organização ou indivíduo. No entanto, a adoção de entrevistas como instrumentos de coleta de 

dados é vista como a melhor opção nos casos em que os indivíduos, apesar de partilharem 

características comuns (como morar em um mesmo local), não formam um grupo 

necessariamente e revelarão, de forma mais clara, a realidade quando solicitadas suas 

perspectivas individualmente. 

 Pressuposto isso, a adoção de entrevistas como instrumento de coletas dados se 

apresentou como a alternativa mais adequada à proposta deste estudo, de modo que o formato 

de entrevista semiestruturada foi escolhido para a formulação do roteiro de entrevista. 

Segundo Minayo (2002), a entrevista permite ao investigador a obtenção de informações 

contidas na verbalização dos atores sociais. Dessa forma, ela é entendida como um diálogo 

com escopos bem definidos. A respeito da entrevista semiestruturada, a autora explica que 

esta articula entre as entrevistas estruturadas e não estruturadas, nas quais as perguntas servem 

para nortear a pesquisa a ser respondida de forma subjetiva. 

 Enfim, para análise dos dados, utilizamos a técnica de análise de conteúdo combinada 

com a análise de discurso, objetivando a possibilidade de realizar uma descrição analítica que 

“funciona segundo procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens” (BARDIN, 1997, p. 34).  

 De acordo com Mozzato e Grzybovski (2011), o interesse pela análise de conteúdo 

tem sido crescente, os autores se referem especialmente ao caso de pesquisas no campo da 

administração, expondo a necessidade da análise, tendo em vista os temas emergentes 

relacionados à subjetividade no trabalho, comportamento organizacional, entre outros. 

Ressaltam ainda que, por serem estudos exploratórios, através da abordagem qualitativa, a 

utilização desse tipo de análise tem ajudado a entender os dados que são coletados de origem 

subjetiva. Nesse sentido Silva e Fossá (2015, p. 2), explicam que os dados advindos da 

abordagem qualitativa não podem ser analisados como os dados que provêm de estudos de 

abordagem quantitativa, e a “análise de conteúdo tem sido amplamente difundida e 

empregada, a fim de analisar os dados qualitativos”.  

 A análise de conteúdo tem suas origens nas metodologias quantitativas, o objetivo 

estava na interpretação codificada do material de caráter qualitativo através da objetividade 

dos números e das medidas. Apesar disso, sua evolução histórica evidencia a transformação 

como instrumento da análise das comunicações, sendo que seus processos técnicos de 

validação a caracterizam e a distinguem das outras técnicas anteriores a ela (MINAYO, 2000).  

 No mesmo sentido Bauer e Geswel (2002), relatam que, a análise de conteúdo consiste 

em um método para a análise de textos científicos de caráter social empírico. Os autores 
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afirmam que, mesmo na sua forma clássica, o direcionamento seja para a efetivação de 

descrições numéricas das características do corpus do texto; durante a análise, a atenção aos 

“tipos”, “distinções” e “qualidades” no texto é essencial, esse cuidado deve ocorrer mesmo 

antes de qualquer quantificação. Dessa forma Cavalcante, Calixto e Pinheiro (2014), 

classificam a análise de conteúdo como uma técnica híbrida, que compartilha dos formalismos 

estatísticos com a análise qualitativa nas ciências sociais.  

 Segundo Campos (2014), o método é delimitado por duas fronteiras: a primeira é a 

linguística tradicional, que se pauta na análise que deve contemplar os métodos lógicos 

estéticos, procurando aspectos formais característicos do autor do texto.  E a segunda é o 

território do sentido das palavras ou hermenêutica, em que os métodos são essencialmente 

semânticos estruturais. Assim, a análise de conteúdo não objetiva apenas se debruçar sobre os 

dados de forma quantitativa, mas, acima de tudo, promover a profunda significação contida 

nos textos mediante a interpretação das mensagens implícitas, tornando possível sua 

significação profunda após uma observação minuciosa (ROCHA; DEUSDARÁ, 2005). 

 Logo, a análise de conteúdo, de acordo com Bardin (1997), consiste em um conjunto 

de instrumentos metodológicos que podem ser aplicados a tipos de conteúdo diversos. 

Normalmente a técnica é utilizada em materiais já escritos. Dois tipos de textos podem ser 

trabalhados sob a análise de conteúdo: os textos já existentes, produzidos para fins diversos, 

como textos de jornais, e os textos produzidos em pesquisa a partir das transcrições de 

entrevista e dos protocolos de observação. A autora relata que, com o primeiro contato, com a 

leitura simples de uma mensagem, o investigador já consegue extrair informações e 

indagações que estão implícitas ao enunciado, mesmo que sejam subjetivas e que, através 

dessa técnica, a mensagem é submetida a uma leitura minuciosa e exaustiva do conteúdo.  

Assim, sua finalidade corresponde a dois objetivos, de forma geral:  

 

- Ultrapassagem da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem, estará lá 

efetivamente contido, podendo essa visão muito pessoal, ser compartilhada por 

outros? Será a minha leitura válida e generalizável? 

- E o enriquecimento da leitura: Se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, não 

poderá uma leitura atenta, aumentar a produtividade e a pertinência? Pela descoberta 

de conteúdos e de estruturas que confirmam (ou infirmam) o que se preocupa 

demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de 

significações susceptíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a 

priori não detínhamos a compreensão (BARDIN, 1997, p. 27).    
 

 Tendo exposto isso, na busca da significação das informações coletadas, separamos a 

análise de dados em três etapas, conforme Bardin (1997): (1) pré-análise; (2) exploração do 

material e tratamento dos resultados, e (3) tratamento dos resultados, inferência e 
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interpretação. Sendo que, para auxiliar na etapa 3, recorremos a alguns aspectos trazidos pela 

metodologia de análise de discurso. Essas etapas são mais bem detalhadas no item 4.2.3. O 

Tratamento do Material.  

 A respeito da análise de discurso, o método tem interesse no sentido da fala dos 

indivíduos. Antes de falar da análise propriamente dita, é importante termos a noção do que é 

o discurso, esse, por sua vez, se estabelece através de “pessoas falando, conversando, 

debatendo, dialogando, expondo ideias, portanto palavras sendo ditas, oralmente ou por 

escrito, ou até mesmo por meio de formas não verbais de linguagem”. Nessas práticas de 

linguagem, existem efeito de sentido entre interlocutores (SOUZA, 2014, p.11).  

  Portanto, de acordo com um dos principais precursores da análise de discurso, Michael 

Pêcheux (1969 apud Caregnato e Mutti, 2006), nesse método se estabelece uma relação entre 

“língua/sujeito/história” ou “língua/ideologia”, de modo que se busca sentido contido 

implicitamente nos textos do discurso (verbalizados ou não). Dessa maneira, é possível 

estabelecer analogias entre o discurso e o contexto/ história em que este é produzido.  

 Na realização da análise de discurso, também existem dois tipos de textos que podem 

ser submetidos a esse método, que são os arquivos, quando se analisa em material já existente, 

como documentos, legislação, pronunciamentos em jornal, livros e outros, assim, refere-se ao 

corpus de arquivo. E, se o material é construído especialmente para a pesquisa, como através 

de entrevista, refere-se ao corpus empírico, experimental (CAREGNATO; MUTTI, 2006). 

 É importante ressaltarmos a diferença entre as análises de conteúdo e discurso, pois, 

enquanto a primeira trabalha com o conteúdo, classificando-o em categorias preestabelecidas 

para posterior análise – focando apenas na literalidade do conteúdo analisado, ou seja, com “a 

materialidade linguística através das condições empíricas do texto”.  A segunda se atém ao 

sentido, e não ao conteúdo literal, buscando a compreensão dos sentidos que os indivíduos 

manifestam através do seu discurso.  

 Essa combinação visou estabelecer um olhar mais profundo e abrangente sobre os 

dados obtidos durante as entrevistas, permitindo não apenas a mera apresentação dos 

resultados, mas também um debate envolvendo os diferentes sujeitos da pesquisa, bem como 

o contexto e história, possibilitando a significação das falas em um sentido mais amplo. Ou 

seja, não apenas considerando meramente o que foi dito, mas oportunizando conjecturar 

diferentes perspectivas.   

 

4.2.1 A Fase Exploratória 
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 De acordo com Minayo (2002), a fase exploratória corresponde à fase que introduz a 

pesquisa, os questionamentos preliminares, as investigações e a maior familiarização com o 

objeto de pesquisa, que são realizados nesse momento. Dessa forma, consideramos como 

marco inicial deste estudo a própria inserção da autora da pesquisa no ambiente de pós-

graduação, onde, a partir das disciplinas cursadas dentro PPGDR, pôde ter o primeiro contato 

com boa parte da literatura que embasou o estudo. Além disso, os diálogos proporcionados 

dentro do ambiente acadêmico com professores e colegas foram relevantes para a delimitação 

da temática apresentada, contribuindo com a construção do projeto de pesquisa.  

 Foi nessa fase também que ocorreu a escolha da Linha dos Alemães como lócus de 

pesquisa a partir de conversas informais com pessoas ligadas À agricultura familiar do 

município de Dois Vizinhos – um professor da UTFPR ligado ao Projeto Dois Vizinhos 2030, 

um servidor da Secretária da Agricultura, representantes do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, e com uma assistente social. Tornando possível obtermos uma visão melhor de como 

a agricultura familiar está estruturada em Dois Vizinhos, uma vez que a autora não possuía 

nenhuma proximidade com esta realidade.  

 O fator que chamou atenção e foi crucial para a escolha do local deste estudo foi que, 

durante as conversas, os interlocutores fizeram várias recomendações de comunidades mais 

indicadas para realizarmos a pesquisa. Seus discursos traziam termos como “são comunidades 

boas”, “são comunidades fortes”, “são comunidades grandes” – tais afirmações se referem aos 

fatores econômicos, produtividade, quantidade de moradores e tamanho das propriedades. De 

modo que essas falas despertaram a curiosidade de saber quais eram as comunidades que 

representariam o oposto disso, e uma curiosidade maior ainda de conhecer essa realidade, 

chegando à escolhida Linha dos Alemães.  

 Desse modo, a autora dedicou um tempo de estudo se debruçando sobre indagações 

que solidificariam a pergunta de pesquisa e, também, buscou conhecer melhor o objeto de 

pesquisa. Assim, através da construção do referencial teórico, juntamente com a busca de 

informações sobre a Linha dos Alemães, obteve como base pressupostos pertinentes que 

conduziram a iniciar a construção do seu conhecimento a respeito da temática, trazendo luz à 

escolha da metodologia, bem como questões operacionais para levar a cabo o trabalho de 

campo, emergindo, da fase preliminar, o projeto de pesquisa.  

 Nesta etapa, aconteceu a qualificação do projeto de pesquisa, momento que, após ser 

avaliado, pudemos dialogar junto ao corpo que compôs a banca e receber as críticas e 

sugestões pertinentes que melhorariam o trabalho. Antes de ir a campo, o trabalho foi 

submetido ao Comitê de Ética por meio da Plataforma Brasil, sendo que o aceite se 
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concretizou no dia 10 de março de 2021. O aval do comitê é uma exigência que busca evitar 

constrangimentos aos entrevistados, prevenindo-os de riscos psíquicos e, frente à pandemia, 

passou ser uma forma de assegurar a integridade física através das medidas de proteção, como 

a utilização de álcool gel, distanciamento social e utilização de máscaras.   

 Em relação à pandemia que enfrentamos, reservamos alguns parágrafos para relatar 

algumas dificuldades que tivemos ao que tange à execução da pesquisa. Acreditamos que tais 

esclarecimentos, muito mais do que justificar algumas alterações no rumo do estudo, 

demonstram o quão vulnerável nós, os pesquisadores sociais, somos dadas as condições que 

nos foram postas. Falamos especialmente das Ciências Sociais, que são totalmente 

dependentes dos seres humanos, em que os trabalhos necessitam do contato com o outro, da 

interação, da ida a campo. Muitas vezes o enriquecimento da pesquisa está na qualidade que 

se embelezem relações, na observação de comportamentos, no convívio e nos relatos 

cotidianos de determinado grupo de pessoas, diferindo de outras ciências, nas quais os 

experimentos são possíveis através de cálculos ou ocorrem isolados, em laboratórios, não 

necessitando dessa troca.  

 Sendo assim, para fazer o contato inicial com os agricultores da Linha dos Alemães, a 

autora da pesquisa se aproximou do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde recebeu suporte 

para obter informações a respeito da agricultura familiar e, mais especificadamente, sobre a 

Linha dos Alemães. Eles também se ofereceram para acompanhar a execução do trabalho a 

campo, com o planejamento de nos reunirmos com os agricultores para que eles conhecessem 

a pesquisadora, o nosso trabalho e marcar as entrevistas, o que não foi possível, visto que 

fomos submetidos ao isolamento social.  

  Mesmo sabendo que a qualidade da experiência seria afetada, a primeira possibilidade 

pensada foi modificar as entrevistas para acontecerem de forma remota. No entanto, tivemos a 

notícia de que, além de nem todos os agricultores possuírem acesso à internet, a conexão da 

rede de internet da comunidade seria de baixa qualidade, impossibilitando essa alternativa. 

Assim, em conversa com o sindicato, resolvemos fazer as visitas de forma presencial, 

tomando todas as precauções. Para avisar os agricultores, fizemos um anúncio pelo programa 

de rádio do sindicato para que os agricultores que tivessem de acordo em nos receber dessem 

um retorno para agendarmos as entrevistas. No entanto, apenas dois agricultores retornaram, 

afirmando que não me receberiam por receio de contaminação.    

  Tal momento gerou muita aflição, tendo em vista a dependência de um prazo para 

finalizar a pesquisa. Logo, decidimos mudar os atores da pesquisa e entrevistar os agentes que 

prestam algum tipo de assistência à agricultura familiar do município. Após a primeira 
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entrevista com um dos técnicos da Secretaria da Agricultura de Dois Vizinhos, relatamos a 

dificuldade em ir a campo ao técnico, que se solidarizou com a situação e, demonstrando 

interesse pela temática da pesquisa, se propôs ir pessoalmente à comunidade e conversar com 

os agricultores para que nos recebessem, conseguindo marcar cinco entrevistas.  

 Desse modo, pudemos manter os atores iniciais, porém em número reduzido e 

adicionar contribuições de uma representante do serviço social, um técnico da Secretaria da 

Agricultura e mais uma representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ampliando os 

olhares sobre a temática. Tendo em vista esses percalços, houve algumas alterações nos 

objetivos e execução do trabalho, mas o foco permaneceu o mesmo.    

 

4.2.2 O trabalho de campo 

  

 Dando sequência ao ciclo de pesquisa, passamos para a segunda fase, denominada por 

Minayo (2002) de “trabalho de campo”. Nessa etapa, se estabelece uma série técnicas e 

instrumentos que auxiliam na construção do momento relacional e prático, possuindo muita 

relevância exploratória, pois é a partir dessa etapa em que se levantam informações empíricas 

que podem refutar ou confirmar pressupostos e teorias. Para tal, são combinados técnicas e 

instrumentos que permitem efetivar a coleta de dados.  

 Dessa maneira, o principal instrumento de coleta de dados foi a entrevista 

semiestruturada, nesse momento, a elaboração de um roteiro de perguntas, que explore ao 

máximo as narrativas dos atores, deve estar alinhada aos objetivos da pesquisa. A condução 

da entrevista se torna um elemento-chave para que os entrevistados se sintam estimulados a 

responder as perguntas de forma mais detalhada e não tão objetiva e, ao mesmo tempo, não se 

sintam constrangidos ou “entediados” com os questionamentos. Desse modo, a elaboração de 

um roteiro de entrevista consistente, que antecede à pesquisa de campo propriamente dita, 

deve ser criteriosa para que os resultados respondam às indagações propostas.       

 Assim sendo, elaboramos três roteiros de entrevista distintos: um para os agricultores 

(ANEXO 1), que utilizamos como base o questionário da autora Silva (2015), que avaliou a 

sustentabilidade de agroecossistemas em Pato Branco, PR. A escolha do roteiro utilizado se 

justifica pela autora ter explorado uma vasta gama de indicadores de sustentabilidade, desse 

modo, usamos a estruturação do seu trabalho como norteador para a formulação de um novo 

roteiro, tendo em vista a pergunta de pesquisa “Como se apresentam os aspectos sociais, 

econômicos e ambientais que influenciam na sustentabilidade dos estabelecimentos da Linha 
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dos Alemães em Dois Vizinhos, PR?”. Além disso, o aporte teórico aqui apresentado também 

auxiliou para a formulação dos questionamentos.  

 É importante ressaltar que a formulação do roteiro de entrevista ocorreu antes da 

decisão pelo método de análise dos dados mediante a análise de conteúdo. Apesar disso, 

pudemos utilizar a classificação entre as dimensões da sustentabilidade e seus indicadores 

como auxiliares na categorização do conteúdo coletado. Assim, os questionamentos presentes 

nos roteiros apresentados levam em consideração as dimensões da sustentabilidade e alguns 

dos seus indicadores representados no esquema ilustrado pela Figura 1. 

 

Figura 1 - Categorias abordadas no roteiro de entrevista 

 
Fonte: Adaptado Silva (2015). 

 

 O segundo roteiro (ANEXO 2) foi destinado aos agentes da Secretária da Agricultura 

Municipal e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e o terceiro roteiro (ANEXO 3) foi indicado 

para a agente da Assistência Social Municipal. A elaboração desses dois roteiros de entrevista 

visou levantar informações a respeito da perspectiva e relação que as entidades possuem com 

a agricultura familiar do município e, em especial, com a Linha dos Alemães. Logo, tais 

roteiros concentraram perguntas considerando uma visão mais geral da agricultura, afunilando 

para a percepção e conhecimento desses sujeitos sobre a comunidade estudada, a fim de obter 

diferentes perspectivas sobre o mesmo local.  

Ressaltamos que a adoção de dois roteiros diferentes para esta parte da pesquisa foi 

mais viável, pois os trabalhos prestados pela assistência social abrangem um universo maior 

de atendidos e diferem dos outros dois organismos, que possuem o rural como meio exclusivo 
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de suas ações. Evidenciamos também que esses roteiros não foram baseados em outros 

roteiros e nem previamente testados. 

4.2.2.1.  As Entrevistas 

 

  A realização das entrevistas presenciais se apresenta como uma conquista desta 

pesquisa, pois, em meio à pandemia, beiramos ao cancelamento da ida a campo e alteração 

dos atores principais. Embora as dificuldades tenham se apresentado, entre as oscilações de 

contágio pelo coronavírus que ditavam diferentes decretos que estipulavam o fechamento e 

paralização dos serviços não essenciais na cidade, conseguimos uma brecha no afrouxamento 

das medidas de restrição e, com a ajuda da Secretaria da Agricultura, realizamos o trabalho de 

campo.      

 Assim, as entrevistas aconteceram de forma presencial, respeitando todas as medidas 

de segurança contra o Covid-19, preconizando o uso de máscaras, álcool gel, distanciamento 

social e em ambientes abertos, quando possível. Todos os entrevistados foram avisados 

previamente que, se sentissem constrangidos ou incomodados em algum momento ou com 

alguma pergunta, poderiam optar por pular a questão ou parar a entrevista. Também foram 

informados que a entrevista seria gravada para posterior transcrição e análise. Bem como 

assinaram ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 4). 

 As primeiras entrevistas aconteceram com os Técnicos 1, 2 e 3, entre os dias 15 e 20 

de abril de 2021, em seus respectivos estabelecimentos. O primeiro contato se deu via 

telefonema e, também, via o aplicativo de mensagens WhatsApp, que possibilitou o 

agendamento das entrevistas.  Os roteiros foram utilizados para nortear as entrevistas e se 

mostraram efetivos para manter um diálogo fluído, sem dar um aspecto “engessado” às 

conversas, que tiveram a duração entre 30 e 50 minutos.  

 Posteriormente, ocorreram as entrevistas com os agricultores da Linha dos Alemães, 

nos dias 28 e 29 de abril de 2021, em suas respectivas residências.  Sendo que o contato da 

pesquisadora com os agricultores foi intermediado, em um primeiro momento, pelo Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais e, posteriormente, pelo técnico da Secretária da Agricultura de Dois 

Vizinhos, que visitou os agricultores previamente, verificando a possibilidade de a receberem, 

falando brevemente sobre esse estudo.  

 Para realizar as entrevistas, a pesquisadora foi acompanhada do técnico da Secretária 

da Agricultura, contudo, ele não participou das entrevistas, nem se manteve presente durante 

elas. Das cinco propriedades visitadas, em quatro delas a pesquisadora foi recebida por 

mulheres, e uma por homens.  Ademais, o roteiro construído para os agricultores também se 
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mostrou efetivo no que tange à fluidez da conversa, apesar de, vez ou outra, algumas 

respostas ficarem vagas, pois as agricultoras afirmavam que elas não saberiam responder com 

precisão e teriam que perguntar aos seus maridos. 

 

4.2.3 O tratamento do material 

 

 Por fim, chegamos a fase final, que corresponde ao “tratamento do material”, ou seja, 

a análise das informações coletadas em campo. Minayo (2002, p. 26) explana que esse 

momento conduz à teorização dos dados, sendo relevante a pesquisa, pois ela produz 

“confronto entre a abordagem teórica e o que a investigação de campo aporta de singular 

como contribuição”. Para esse momento, adotamos a técnica de análise de conteúdo 

instrumentada pela análise de discurso, tendo como base Bardin (1997). A autora sugere o 

desmembramento do texto em categorias que podem ser agrupadas de forma analógica e 

subdivide a fase em três etapas, como neste trabalho: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados.   

 

4.2.3.1. Pré-análise  

 

 O processo de pré-análise consiste na sistematização das informações coletadas, 

oriundas de documentos, referencial teórico ou entrevistas. Assim, os conteúdos analisados 

foram resultantes das entrevistas realizadas com os agricultores, que passaram pelo processo 

de transcrição para posterior investigação. Nesse momento, foram organizadas e 

operacionalizadas tanto informações advindas do referencial teórico quanto as entrevistas, 

estabelecendo os indicadores para a interpretação dos resultados. Na metodologia proposta 

por Bardin (1997), a autora sugere a criação de categorias a partir dos elementos relevantes 

encontrados no conteúdo revisado. No entanto, no caso desta pesquisa, não criamos 

categorias, estas foram preestabelecidas através das três dimensões de sustentabilidade e seus 

respectivos indicadores. 

 

4.2.3.2. Exploração do material  

 

 A segunda etapa refere-se à exploração do material, que tem como objetivo a 

administração das decisões que foram tomadas na pré-análise. De acordo com Silva e Fossá 
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(2013), esta é uma fase mais demorada, que possibilita o processo de codificação dos dados, 

levando em conta os recortes que foram feitos no texto em unidades de registos, bem como a 

definição das regras para a classificação e agrupamento das informações em suas respectivas 

categorias.  

 Assim, a partir dessa etapa, nos baseando nas dimensões da sustentabilidade e seus 

indicadores (Figura 1), bem como na contribuição dos agricultores, originaram-se os Quadros 

3, 4 e 5 que foram construídos seguindo a seguinte lógica:  

I. Cada quadro pertence a uma grande categoria representada pelas dimensões da 

sustentabilidade (social, econômica e ambiental). 

II. A primeira coluna do quadro corresponde aos indicadores de cada dimensão, que 

denominamos de “Temática”. Por exemplo, na Dimensão Ambiental, temos como 

temática os seguintes indicadores ambientais: água, destino dos resíduos, 

saneamento ambiental, solo, agroquímicos e práticas ecológicas.   

III. Para a segunda coluna: “Primeiras Impressões”, fizemos um compilado das 

respostas das impressões dos agricultores sobre cada temática apresentada. No 

entanto, ressaltamos que foram consideradas todas as respostas, e não apenas as que 

apareceram mais vezes nos discursos dos entrevistados. 

IV. Já a terceira coluna: “Conceito Norteador” refere-se à elaboração de conceitos 

norteadores sobre as condições de cada temática na Linha dos Alemães, a partir das 

primeiras impressões.  

 Para essa esquematização, as entrevistas foram analisadas uma a uma por meio da 

leitura mais detalhada, procurando atentar às centralidades das falas. Ressaltamos que o 

roteiro de entrevistas foi planejado a partir de “categorias” já preestabelecidas e estas 

continuaram fazendo parte da análise de dados. Logo, buscamos nos discursos elementos que 

caracterizassem/descrevessem o que cada uma dessas categorias representa dentro da Linha 

dos Alemães, de acordo com os agricultores. 

 

4.2.3.2. Tratamento dos resultados inferência e interpretação 

 

 A terceira etapa consiste na exploração do material, na qual ocorre a inferência e 

interpretação que, de acordo com Bardin (1977), se responsabiliza por relacionar conteúdos 

expressos e latentes que estão contidos no material coletado, proporcionando ao analista 

resultados significativos, pelos quais pode propor inferências e interpretações acerca dos 

objetivos augurados ou sobre outras descobertas que porventura não eram esperadas.  
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 Sendo assim, nessa etapa, almejando maior profundidade da discussão, além das 

informações esquematizadas pelos Quadros 5, 6 e 7, que orientaram e delimitaram o rumo do 

debate apresentado, utilizamos também a análise de discurso.  

Tal metodologia possibilitou enriquecer o texto com a participação direta dos atores da 

pesquisa através da imersão de trechos de seus discursos obtidos durante as entrevistas.  

Evidenciamos que a análise de discurso se fez presente também nas entrevistas com os 

Agentes 1, 2 e 3, nas quais não foi possível realizar a categorização, pois cada um deles 

possui diferentes tipos de atuação e interação dentro da agricultura familiar e na Linha dos 

Alemães.  

 Assim, a partir da integração dos elementos expostos nos quadros, dos discursos dos 

agricultores e dos agentes, foi possível realizar a validação e o confronto das informações 

coletadas por meio do diálogo entre si e com outros autores, possibilitando as reflexões e a 

contextualização histórica dos diferentes elementos apresentados. A compilação dessas 

informações possibilitou a confecção do capítulo “As condições de aspectos social, 

econômico e ambiental da Linha dos Alemães”.  
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5 AS CONDIÇÕES DE ASPECTOS SOCIAL, ECONÔMICO E 

AMBIENTAL DA LINHA DOS ALEMÃES  

 

 Esse capítulo tem como objetivo apresentar os aspectos sociais, econômicos e 

ambientais, encontrados pela pesquisa, bem como promover a discussão dos elementos mais 

relevantes à luz da literatura, promovendo uma reflexão entorno das dimensões da 

sustentabilidade.   

 

5.1 A DIMENSÃO SOCIAL  

 

“Não há nada mais relevante para a vida social que a formação do 

sentimento de justiça (Ruy Barbosa)”. 

 

 Para a análise de aspectos da Dimensão Social na Linha dos Alemães, levamos em 

consideração as questões fundamentais que contribuem com o desenvolvimento do indivíduo 

e que acabam se manifestando no relacionamento com a comunidade, cidade, ou em qualquer 

meio em que ele se encontra inserido. Além disso, consideramos que este relacionamento não 

é unidirecional, sendo que as condições apresentadas na Linha dos Alemães também são 

influenciadas pela sociedade a qual pertence, como apresentado no Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Aspectos Sociais da Linha dos Alemães 

TEMÁTICA PRIMEIRAS IMPRESSÕES CONCEITOS NORTEADORES 

Educação a) Os residentes maiores de 50 anos não 

completaram as séries iniciais;  

b) As pessoas entre 22 e 35 anos 

completaram o Ensino Médio e não se 

interessam em fazer curso superior;  

c) Adolescentes entre 12 e 16 anos 

estudam na cidade (Ensino fundamental 

2), e 

c) As crianças entre 5 e 11 anos estudam 

na escola da comunidade vizinha.   

 

O acesso à educação na Linha dos 

Alemães apresentou melhora para as 

gerações atuais. Entretanto, a pandemia 

seria o maior empecilho para os 

estudantes.   

Saúde a) As visitas por parte de agentes da 

saúde não acontecem mais; 

b) A maior dificuldade está no acesso a 

algum posto de saúde;  

c) Existe anseio por um posto mais 

próximo, e 

d) O serviço de saúde pública fornecido 

na cidade é eficiente.   

Embora os serviços de saúde pública 

sejam, em grande parte, eficientes 

perante as necessidades, o acesso aos 

postos de saúde seria difícil para os 

moradores da Linha.  

Acessibilidade a) Existe a falta de água em épocas de 

ocorrência de seca; 

A acessibilidade aos serviços 

considerados básicos, como água e luz, é 
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b) Existe frequente queda de luz na 

comunidade;  

c) O acesso à internet é instável;  

d) Os sinais de TV e Rádio são bons, e   

e) A estradas de acesso à comunidade 

estão em péssimo estado.  

de baixa qualidade. Uma vez que, 

conforme as condições climáticas, há 

escassez de água e quedas frequentes de 

energia elétrica; esta situação se transfere 

também para a conexão com a internet.    

O acesso até a Linha dos Alemães 

apresenta baixa qualidade de estradas, 

estas são de terra e dificultam o tráfego 

de automóveis e máquinas. 

Lazer a) Considerado pelos agricultores como 

momentos de descanso;  

b) São consideradas atividades de lazer: 

caminhadas na própria comunidade, 

almoços em família, visitas aos vizinhos 

e à cidade, assistir à televisão, dormir e ir 

à igreja, e 

c) Não possuem férias, pois a 

propriedade não pode ficar sozinha.  

Os momentos de lazer são momentos de 

descanso, limitados às necessidades da 

propriedade. Para tirar férias, por 

exemplo, o custo é muito alto, pois os 

agricultores teriam que terceirizar os 

cuidados do local. 

Comunicação a) A televisão é a maior fonte de 

informação (notícias); 

b) O celular é utilizado para se 

comunicar principalmente com parentes; 

c) O celular não é utilizado como 

ferramenta de pesquisa; 

d) Alguns moradores usam o celular para 

facilitar a compra de insumos necessários 

para a produção e venda dos produtos 

frutos das suas produções, e  

e) Sinal de TV, rádio, celular são bons e 

a internet é regular.  

Os moradores utilizam o celular com 

internet, via redes sociais, como meio de 

comunicação mais frequente. Apesar do 

receio de golpes, a compra de insumos e 

venda de produtos também atribuem ao 

celular a função de trabalho. Os canais 

para informação preferidos pelos 

agricultores são a televisão e o rádio.  

Assistências a) Não existem visitas voluntárias das 

assistências fornecidas pela prefeitura, 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 

assistência social;  

b) A EMATER ofereceu dois cursos na 

comunidade referentes a produção de 

leite;  

c) A assistência social visitou a 

comunidade uma única vez nos últimos 

cinco anos; 

c) Tendo algum problema ou solicitação, 

a Secretária Municipal de Agricultura é a 

mais procurada pelos agricultores;  

d) Pesquisas, através de universidades, já 

foram realizadas na comunidade, porém 

não tiveram retorno até o momento, e  

e) Existe visita de muitos técnicos 

vendedores que também oferecem 

assistência privada. 

As assistências públicas atuam 

passivamente na comunidade, 

aguardando sempre a demanda dos 

agricultores para se posicionar a respeito 

de qualquer situação. 

Os agricultores que produzem leite 

utilizam-se da contratação da assistência 

técnica (veterinários) para auxiliar na 

criação do seu rebanho.   

 

Sucessão a) Todas as famílias possuem pessoas 

que deixaram o meio rural para buscar 

melhores condições na cidade;  

b) Alguns têm desejo de voltar, mas as 

dificuldades financeiras são um impasse 

para que esse retorno aconteça, e  

c) Os pais com os filhos ainda na escola 

não têm plena certeza, mas desejam que 

estes deem continuidade. 

A possibilidade de sucessão é uma 

incógnita. Por um lado, se existem 

jovens que deixaram o meio rural, 

existem aqueles que permaneceram e 

formaram família.  

Ao mesmo tempo em que os pais 

incentivam e têm esperança na 

continuidade da propriedade, eles temem 

que futuramente seu pedaço de terra seja 

vendido em busca de melhores condições 

ou apenas por preferências particulares.  
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Inclusão a) O trabalho das mulheres é trabalho 

doméstico e os cuidados dos filhos (não 

remunerado), algumas ajudam na 

produção do leite; 

b) Os homens são responsáveis pelo 

trabalho produtivo (remunerado);  

c) Os poucos jovens da comunidade 

ajudam no serviço tanto doméstico como 

no trabalho produtivo, e  

b) Os idosos que podem continuam 

trabalhando não na atividade produtiva, 

mas cuidando da propriedade.  

Na Linha dos Alemães, existe 

possibilidade de empregar a mão de obra 

independente de gênero e idade.    

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

  

 Ao observar os dados apresentados, é possível notar que houve a elevação no nível de 

escolaridade por faixa etária na Linha dos Alemães ao longo do tempo, já que as gerações 

mais novas possuem oportunidades de continuidade de estudos. As informações evidenciam 

que os idosos tiveram pouco ou nenhum acesso à educação. Já os agricultores com faixa etária 

média, entre 25 e 45 anos, conseguiram concluir seus estudos optando por não fazer ensino 

superior, dedicando seu tempo exclusivamente ao trabalho nas suas propriedades. No caso dos 

adolescentes e crianças da comunidade, todos estão devidamente matriculadas e frequentam o 

ensino básico público.   

 Esse fato acompanha a história da evolução da educação rural no Brasil. Nesse 

sentido, a construção de escolas rurais aconteceu tardiamente e com pouco apoio do Estado, a 

educação no campo não se estabeleceu historicamente em um ambiente prioritário e de forma 

planejada e institucionalizada, o que restringiu a população rural, especialmente a classe 

operária, ao acesso à educação e outros serviços públicos, contribuído para o êxodo rural que 

foi registrado a partir da década de 1950 (SILVA JÚNIOR; FONSECA, 2010).  

 Nas décadas de 1970 e 1980, a educação era restrita aos filhos dos agricultores mais 

abonados que possuíam condições de frequentar as escolas urbanas (FUKUI; SAMPAIO; 

BRIOCHI, 1980). Nesse mesmo período, perante a negligência estatal ao que tange à 

educação rural, as comunidades passaram a se organizar e fundar escolas para garantir a 

educação das crianças, contando, muitas vezes, com o apoio da Igreja e de entidades sociais 

focadas na promoção da educação popular, o que proporcionou uma melhora ao acesso à 

educação no meio rural (SILVA JÚNIOR; FONSECA, 2010).  

 No entanto, além das escolas não possuírem todas as séries, o estudo ficava em 

segundo plano para os filhos dos agricultores pobres, pois iniciavam o trabalho na roça desde 

cedo, compondo a mão de obra familiar (FUKUI; SAMPAIO; BRIOCHI, 1980). Isso explica 

o porquê de muitos agricultores terem realizado apenas o início dos estudos ou terem 
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estudado apenas até determinada série e não darem sequência para a sua conclusão. Ainda em 

1970, a participação do Estado no cenário rural brasileiro passou a se intensificar aos poucos, 

o que resultou na construção e melhorias de escolas no campo frente à demanda que surgia 

(SILVA JÚNIOR; FONSECA, 2010). 

 Dentre os resultados do empenho das comunidades e outras entidades para promover a 

educação no campo e com investimento do Estado, contemplamos o aumento da alfabetização 

em algumas comunidades rurais, como é o caso da Linha dos Alemães. Assim, o fato de 

termos encontrado agricultores com até 45 anos de idade com o Ensino Médio completo e 

todas as crianças e adolescentes tendo a possibilidade de frequentar a escola representa uma 

vitória perante aos cenários anteriores. 

 A conquista se baseia naquilo que a educação pode propor aos agricultores, já que é 

um fator essencial para o desenvolvimento humano, possibilitando melhores níveis de ensino, 

a ampliação de conhecimentos para a aplicação de novas técnicas, procedimentos e utilização 

de diferentes tecnologias. Além disso, maiores níveis de educação proporcionam o 

estabelecimento de relações sociais mais facilmente com diferentes atores de instituições e 

com o próprio Estado, no sentido que promove o conhecimento de diferentes assuntos e 

viabiliza a reivindicação de acesso a direitos que ainda não possuem (CAZELLA et al., 2016). 

 Apesar dessas benesses, a realidade é que a educação escolar foi fundamentada de 

forma errônea e acabou, por diversas vezes, passando uma imagem negativa do rural para os 

estudantes das escolas urbanas, muitas vezes frequentadas por alunos que vivem no campo. 

Além disso, as escolas do meio rural não possuíam a formulação do seu currículo baseada na 

realidade do campo, sendo reproduzido o mesmo das escolas urbanas. Com base nesses 

problemas, em 1988, houve a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), propondo a adoção de adaptações da Educação Básica às particularidades da 

vida rural de cada região (SILVA JÚNIOR; FONSECA, 2010).  

 No entanto, a LDB não foi eficiente para melhorar qualidade da educação no campo, a 

exigência de conteúdos curriculares e metodologias vinculadas ao cotidiano rural e seus 

interesses ficaram só na teoria. As atividades didático-pedagógicas continuaram sendo 

estipuladas por resoluções governamentais visando a realidade urbana, tornando o currículo 

inadequado ao rural (LEITE, 1999).  

 A despeito de questões mais técnicas, as crianças do meio rural passaram a ter, 

gradativamente, mais acesso à educação se comparadas com as crianças dos anos de 1950 a 

1970, seja por meio de implementação de escolas rurais, seja pela facilitação do acesso ao 

transporte que direcionam crianças às escolas na cidade. Não obstante, a abordagem mais 
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urbanizada da educação influenciou, e influencia, o êxodo rural por parte dos jovens rurais. A 

ideia de que a vida na cidade é melhor que no campo internaliza no aluno o desejo de, 

“quando crescer”, abandonar o campo e buscar essa “vida melhor” na cidade. 

 Dessa forma, as escolas rurais que já estavam bem estruturadas fisicamente acabaram 

fechando no Brasil. Essa realidade, inclusive, afetou a Linha dos Alemães, conforme relata a 

Agricultora 1:  

  
Em princípio, aqui era uma escola, meu marido era professor, deu aula muitos anos 

aqui, agora ele faleceu. [...], fechou porque não tinha mais aluno, né? Aqui tem 

pouca criança e, também, não tem mais essa necessidade, né? Agora eles vão no 

“Conrado” (comunidade vizinha), os mais grandes vão pra cidade, têm transporte e 

tudo. 
  

  O relato da Agricultora 1 revela como a população da Linha está envelhecendo, não 

havendo mais a necessidade da escola na comunidade, sendo que este não é um fato isolado 

no município e parece ser uma tendência que atinge a região e até mesmo o Brasil. Em uma 

pesquisa recente, Zangrande, Traça e Godoy (2021) encontraram, no município de Vitorino, 

também no sudoeste do Paraná, relatos semelhantes ao anterior. Dos agricultores 

entrevistados em diferentes comunidades do município, há apenas o relato da existência de 

uma escola no meio rural que permanece aberta atualmente, as demais escolas rurais foram 

fechadas há mais de dez anos, tendo como justificativa o número baixo de crianças nas 

comunidades.   

 Para Gazolla, Aquino e Simotti (2017), o envelhecimento rural é provocado por dois 

principais motivos: pela redução das taxas de natalidade (nascimentos de crianças) e pela 

elevação da expectativa de vida dos brasileiros tanto no meio rural quanto no urbano. Os 

autores também relatam que existe um grande percentual de jovens (especialmente meninas) 

de baixa renda que têm migrado para as cidades na busca de melhores condições de vida e 

trabalho.  O Agricultor 5 revela possíveis consequências desse cenário: 

 
Minha filha foi estudar na cidade; primeiro, ela ia de ônibus, depois minha mulher 

arrumou um serviço numa loja e as duas se mudaram pra lá, ficou mais fácil, né? 

[...] Depois que ela acabar os estudos, já disse que não vai voltar. 

  

 O abandono do meio rural pela filha (15 anos) e esposa (35 anos), relatado pelo 

Agricultor 5, foi incentivado pela facilidade de acesso à escola e trabalho. O fato de a filha 

não querer mais retornar ao campo pode estar atrelado à ideia de superioridade do meio 

urbano em relação ao rural e que é bastante difundido nas escolas, além disso também estão 

relacionadas outras questões sociais, como vínculos de amizades. De qualquer forma, não 
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podemos ignorar que a venda da ideia que é mais fácil ser “bem-sucedido” na cidade vem 

sendo comprada pelos jovens.     

 O que podemos notar é que, apesar das dificuldades estruturais encontradas na 

formulação das diretrizes das escolas rurais e das consequências negativas que elas podem 

trazer ao meio rural, elas não são perceptíveis aos olhos dos agricultores. De modo que todos 

os agricultores entrevistados definiram a educação como sendo de boa qualidade e que atende 

seus anseios e a consideram importante para garantir melhores condições de vida para os 

filhos futuramente. Enfatizamos que essas melhores condições não são, necessariamente, 

somente no rural, sendo que as oportunidades fora do campo são vistas positivamente pelos 

entrevistados.  

 A incapacidade de os agricultores enxergarem tais problemas, pode estar atrelada à 

limitação de conhecimento e possivelmente ao que Leite (1999) explica ao dizer que, mesmo 

que as famílias tenham a escolaridade como valor sociomoral, existe um distanciamento entre 

a escola e os pais, não havendo grande participação da comunidade nesse âmbito. Assim, 

muitas coisas que são transpostas aos filhos em sala de aula não são de conhecimento dos 

pais. Para eles, as notas boas e o avanço nas séries são o que importam. Dessa forma, a 

qualidade de ensino é mesurada apenas na medida em que os filhos avançam nas séries 

escolares.  

 Os agricultores ainda expuseram que existe uma escola na comunidade (ao lado) na 

Linha Conrado, a Escola Estadual da Linha Conrado, que atende aos alunos, no período da 

manhã, desde 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental 2, e a Escola Municipal Plínio 

Salgado, que oferece, no período da tarde, o ensino da Pré-Escola até o 5º ano do Ensino 

Fundamental 1. Logo, as crianças entre 5 e 13 anos frequentam a escola no meio rural e 

depois, para completar o Ensino Médio, já na adolescência (entre 13 e 17 anos), são 

destinadas para as escolas da cidade.  

 Unanimemente, os pais se mostram satisfeitos com esse formato, sendo que o maior 

empecilho citado, antes da pandemia, estaria na distância, problema sanado com 

disponibilidade de transporte público, direito determinado pela Lei n.º 10.880 de 2004, que 

determina a oferta de transporte aos estudantes rurais para encaminhamento até a escola 

(BRASIL, 2004). Dessa forma, tanto os alunos que frequentam o Ensino Fundamental no 

campo, quanto o Ensino Médio na cidade têm acesso ao transporte público.   

 Não fosse a pandemia, os agricultores considerariam o acesso à educação satisfatório, 

porém, frente a este período, as adversidades apareceram. No início, pela ociosidade de tempo 

que os filhos ficaram expostos, pela paralisação das aulas, as mães, além de se preocuparem 
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com os afazeres diários, tiveram que dividir a atenção com os filhos. Depois, com as aulas 

remotas e atividades impressas, a dificuldade ficou por conta da conexão instável da rede de 

internet e quedas de energia que atrapalharam o acompanhamento de algumas aulas. Outro 

fator que incomodou foi a necessidade de ter que ir até a escola, às vezes, para buscar 

atividades que os alunos teriam que realizar em casa, uma vez que o transporte público parou 

com os seus serviços também. Nesse período, as mães tiveram que se reinventar e lecionar 

também, é o que conta a Agricultora 3: 

  

Agora, além de mãe, virei professora, o pior é quando eu não sei, aí o pai ajuda. [...] 

eu ensino do meu jeito, mas não tenho muita paciência. 
 

 A partir do exposto, acreditamos que o maior problema enfrentado atualmente na 

Linha, no que tange à educação, não seja pandemia. É claro que as dificuldades relatadas têm 

o seu valor e devem ser resolvidas, porém são dificuldades pontuais que podem ser sanadas 

com medidas simples e planejamento, como já vem sendo feito. Vivemos uma fase inédita no 

mundo, mas logo passaremos por esse período e esses problemas deixaram de existir, e novos 

problemas certamente surgirão em decorrência a isso, mas e os problemas antigos?  

 Chamamos a atenção para o problema mais antigo evidenciado, que é estrutural e não 

apenas local, e acabou, pelo menos nas entrevistas realizadas, passando despercebido pelos 

agricultores e que, de uma forma ou outra, vem contribuindo para a diminuição da agricultura 

familiar no Brasil como um todo. Não é à toa que trouxemos a crítica à LDB feita por Leite 

(1999), há 22 anos, e que ainda hoje continua atual.   

 A forma como a educação vem sendo posta ao jovem do rural leva à crença de que o 

lugar de onde ele vem não é bom e só poderá ter sucesso em um lugar diferente, na cidade. 

Essa ideia de insucesso na vida no campo também pode ser atribuída aos meios de 

comunicação, principalmente através da publicidade, filmes e novelas que vendem os grandes 

centros urbanos como os melhores lugares para se conquistar uma vida bem-sucedida.  

 Esta mesma ideia é o fio condutor que nos leva a outro ponto a ser discutido, presente 

no Quadro 5, que é a sucessão familiar, ou seja, a continuidade de reprodução dessa categoria 

social. Voltando a citar o Agricultor 5, que a filha e a esposa foram morar na cidade, ao ser 

questionado sobre a possibilidade de sucessão familiar, ele respondeu: 

  

Eu não pretendo sair daqui, só quando morrer mesmo, mas minha menina não quer 

mais saber de morar aqui, sabe como é. 
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 Nesse momento da entrevista, ele olhou para o irmão, o Agricultor 6, que não tem 

filhos, e indagou: “Nós nunca paramos pra pensar nisso, né?” E o irmão confirmou: “Né! 

(risos)”. 

 Este relato representa uma ruptura significativa que tem se repetido ao longo dos anos 

pela agricultura familiar, os filhos não estão mais seguindo os passos dos pais. Para ilustrar 

bem a situação, todos os agricultores entrevistados eram filhos de pais agricultores e todos os 

agricultores herdaram dos pais/sogros a terra onde vivem – exceto as Agricultoras 1 e 2, que 

sempre viveram no meio rural, mas compraram as terras onde vivem atualmente.  

 De acordo com Gasson Errington (1993 apud Mello et al. 2003), essa característica 

(de sucessão familiar) não é encontrada em nenhuma outra profissão no mundo – onde a 

profissão e local de trabalho são herdados pelos filhos tradicionalmente. Como exemplo, os 

autores mencionam a Inglaterra, em 1993. Nesse cenário, 80% dos agricultores que se 

dedicavam às suas propriedades eram filhos de agricultores e pelo menos metade de todos os 

agricultores ingleses cultiva exatamente o mesmo pedaço de terra onde trabalharam seus pais. 

 Para Mello et al. (2003, p. 23), o destino da propriedade e membros das famílias era 

naturalmente estabelecido, a sucessão familiar simplesmente acontecia. Atualmente há uma 

série de fatores que acabaram por tirar a naturalidade desse processo, tais como: 

 

A demora na definição do sucessor e a ampliação do horizonte profissional 

dos jovens implicam o atraso da discussão de questões fundamentais para a 

unidade de produção, como a preparação profissional do herdeiro, a 

passagem gradativa do poder paterno, a definição dos novos investimentos na 

propriedade e as formas de remuneração dos irmãos não sucessores. A 

discussão prévia e organização dessas questões são essenciais para a 

reprodução social e econômica das unidades familiares. 

 

 Os autores supracitados ainda afirmam que os agricultores familiares e as 

organizações representativas da agricultura familiar não demonstram preparo ou preocupação 

em debater os desafios impostos pelos processos sucessórios, que podem vir a implicar na 

descontinuidade da agricultura familiar. Tal contexto vem ao encontro fala do Agente 1 

quando indagado sobre a problemática: 

  

Vou ser sincero com você, eu tenho consciência que isso é um problema, porque 

estudei e tenho um pouco de conhecimento, mas aqui esse não é um assunto que é 

colocado em pauta, nunca foi. Pros prefeitos, seja de qual lado for, o importante é 

estar produzindo, não importa quem seja [...] então muitos agricultores pequenos já 

deixaram o campo e venderam suas terras pra granjeiros fortes, mas isso não é um 

problema para a gestão municipal. 
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 Os agricultores da Linha dos Alemães não demonstraram preocupação com a questão 

da sucessão em si, mesmo evidenciando em suas falas o desejo que os filhos continuem na 

propriedade, a maioria deles afirmou que esta será uma decisão de cunho pessoal dos filhos 

quando atingirem a maior idade. Corroborando, teremos a fala da Agricultora 4:  

  

Ele diz que vai continuar, eu quero que ele continue aqui. Na verdade, queria mais 

por ficar perto de mim e do pai [...]. Só que eu não sei não, mais pra frente, acho que 

se aparecer alguma oportunidade que paguem bem, ele vai querer sair e aí não tem o 

que a gente fazer, né? 

 

 Diante disso, percebemos que a preocupação dos agricultores está no bem-estar dos 

filhos, independente da continuidade na/da propriedade. Extrapolando, podemos refletir que a 

preocupação dos governantes (ações, políticas públicas e outros) em sua maioria estaria na 

garantia da produtividade e renda, não considerando os demais elementos da vida dos 

agricultores, o que acaba não garantindo a reprodução da agricultura familiar. O que agrava 

ainda mais a problemática, pois o incentivo de permanência do jovem no meio rural acaba 

sendo limitado. Assim, o êxodo rural por parte do jovem se apresenta como um problema 

grave, colocando em risco a reprodução social da Linha dos Alemães.  

 Sob este contexto, tendo em vista o envelhecimento da população rural e da Linha dos 

Alemães, partiremos para o terceiro ponto presente no Quadro 3, que é relativo à saúde. Para 

isso, consideramos o estudo de Grossi (2020), que demonstra a maior predominância de 

doenças nos idosos do meio rural em relação aos idosos do meio urbano. A causa de a 

predominância de doentes estarem no campo pode estar atrelada a fatores relacionados ao 

trabalho agrícola, como exposição aos agroquímicos e substâncias tóxicas, exposição 

excessiva ao sol e atividades que demandam força física exaustiva. A autora ainda atribui a 

dieta mal equilibrada por excessos ou carência de nutrientes como um fator prejudicial, além 

da restrição de acesso aos serviços de saúde em certas localidades, o que acaba interferindo no 

acompanhamento médico para prevenção de doenças. Nesse sentido, torna-se importante o 

acompanhamento da saúde dos agricultores familiares, especialmente dos idosos, e conhecer 

as condições de acesso aos serviços de saúde disponibilizados.  

 No caso da Linha, os agricultores não apresentaram inicialmente grandes reclamações 

em relação à saúde, sendo que a principal foi o acesso dificultado pela distância dos postos de 

saúde, relatando que, quando precisam de atendimento médico, se deslocam até os postos de 

saúde na cidade. Ali, eles são atendidos e suas necessidades são sanadas, como relata a 

Agricultora 1:  
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Sempre que eu precisei o atendimento foi bom, tudo certinho [...]. Tem que ir cedo, 

pegar a ficha e esperar junto com os da cidade [...]. Já teve vez que fui cedo e só me 

atenderam de tarde. 

  

 Quando indagada sobre a possibilidade de chegar ao posto de saúde e não ter mais 

vagas para ser atendida, ela respondeu: 

 

Ah, nunca aconteceu comigo, porque eu sempre me planejo com meu filho pra ir 

cedinho. Se não perco a vaga, sim. Aí tem que ir cedo de novo noutro dia. 
  

 Com base no depoimento da Agricultora 1, o ponto que merece ser destacado é o 

descuido por parte do serviço municipal de saúde que parece ignorar as condições que estão 

postas ao meio rural, não viabilizando formas mais facilitadas de atendimento. Nesse 

contexto, os responsáveis pela saúde poderiam reservar algumas vagas de atendimento 

exclusivamente para agricultores, ou destinar um posto de saúde que ofereça exclusividade ou 

prioridade de atendimento para o público rural, principalmente considerando que o acesso aos 

postos de saúde na cidade é desprivilegiado. Corroborando, a Agricultora 2 descreve sua 

dificuldade a esse respeito: 

 

Quando eu preciso (dos serviços de saúde), tem que ir na cidade. Só consigo ir de 

carona ou pago pra algum vizinho pra levar a gente [...], pra gente que não tem 

carro, dificulta um pouco, ainda bem que a gente tem a saúde forte. 
 

 Apesar da dificuldade com a distância, isso não impede que os agricultores da Linha 

dos Alemães busquem os serviços de saúde, tenham acesso a eles e os avaliem como sendo de 

boa qualidade, ignorando certas falhas. Nesse cenário, dois contrapontos à opinião dos 

agricultores devem ser observados: o primeiro, está baseado em Araújo et al. (2014), que 

expõem que a noção de qualidade e acesso dos agricultores podem ser limitados, uma vez 

que, historicamente, a oferta de serviços de saúde para o meio rural é menor, fazendo com que 

os agricultores superestimem qualquer tipo de serviços que lhes sejam ofertados, o que torna 

legítimo o questionamento da real qualidade dos serviços oferecidos para os agricultores da 

Linha dos Alemães.   

 O segundo contraponto tem como base o levantamento bibliográfico realizado por 

Grossi (2020), que apresentou as condições de saúde em diversos estados do país, tanto do 

meio rural quanto do meio urbano, sendo possível concluir que, mesmo que o transporte seja 

um problema, o acesso aos serviços saúde é garantido, porém, como consequência a essa 
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limitação, a frequência da procura por esses serviços diminui consideravelmente. Assim, 

muitos tratamentos de doenças, que poderiam ser evitadas ou controladas precocemente, não 

acontecem, pois a busca por atendimento especializado acontece apenas quando os 

sintomas/dores aparecem, evidenciando a falta de prevenção. A autora acrescenta que a falta 

de fomento para a saúde no meio rural pode contribuir com o êxodo rural entre os idosos para 

a cidade. 

 Para fortalecer a questão de que o acesso à saúde não é negado aos agricultores da 

Linha dos Alemães, apesar das dificuldades, a Agricultora 3 faz o relato:  

  

Quando a gente precisa, a gente vai pra cidade [...], a saúde vem aqui, às vezes, pra 

fazer campanha, campanha de vacina, eles fazem, né? Quando tem. E, também, 

recebemos a visita deles quando o pai, né? Ele ficou doente, daí eles vinham fazer 

curativo em casa, visitar, né? O pai só ia pra cidade quando tinha que ir. 

 

 Em contraste, o depoimento da Agricultora 4 chama a atenção por dois motivos, 

primeiro porque revela limitações que não cabem somente ao meio rural, mas estão postas ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), assim, são problemas que se estendem ao meio urbano 

também. E segundo porque a agricultora interrompeu seu tratamento com medo de ser 

contaminada pela Covid-19, preferindo parar com suas idas à cidade:  

  
Eu tenho problema de joelho, né? É artrose, né? Já meio que complicada. Eu queria 

fazer a cirurgia dos meus joelhos, fiz os exames e levei para o doutor e ele disse que, 

pelo SUS, só depois dos 60 anos, no meu caso. Eu não sei por que, eu acredito que, 

a cada dez anos, tem que trocar a prótese, né? Diz que tem, daí, com certeza, eu só ia 

precisar trocar uma vez só. Mas eu não vou conseguir aguentar esperar. 

Caminhando, eu não vou conseguir aguentar até os 60 [...]. Mas, assim, eu vou 

levando, tomando remédio pra dor, vou levando, só que não posso mais trabalhar, 

não posso forçar, né? [...] Eu tinha o plano de fazer essa cirurgia, pra, pelo menos, 

caminhar normal, né? Porque eu caminho mancando, é bem difícil. Mas, daí, ele (o 

doutor) falou que não, por enquanto não[...]. Eu até ia procurar outro médico, mas 

começou essa pandemia e eu não quis mais, pensei: não, deixa quieto, melhor ficar 

manca e viva, né? (risos). 

  

 Ensejando a reflexão posta sobre os órgãos que oferecem assistência à agricultura 

familiar, outro ponto a ser debatido são as assistências que têm se apresentado na Linha dos 

Alemães através de uma atuação mais passiva. Dentre as assistências, a Secretaria Municipal 

de Agricultura foi a mais citada. Os agricultores relataram que a procuram quando precisam 

de alguma máquina para realizar algum serviço na propriedade. No entanto, o contato é, na 

maioria das vezes, unidirecional, partindo do agricultor.  

 Nesse sentido, o depoimento do Agente 1 é relevante para elucidar as dificuldades 

enfrentadas pela Secretaria da Agricultura no que se refere à realização de um trabalho com 
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melhor qualidade para os agricultores familiares. Os trechos são longos, mas permitem 

compreender o outro lado, o da prestação de serviço público:   

 
A Secretaria da Agricultura, por conta do corpo técnico que tem, que é reduzido, ela 

não consegue fazer um trabalho de campo tão bem-feito quanto já fizemos no 

passado, né? Então, hoje, os técnicos, nós dividimos por área. Então, tem um que 

cuida do gado de leite e dos programas vinculados à produção de leite, tem um que 

cuida de horas máquinas, um outro que cuida dos serviços mais urbanos, né? Esses 

cortes de gramas, essas coisas estão dentro da Secretaria por conta do meio 

ambiente, tá? Tem um outro que cuida só da parte ambiental e outro que cuida das 

agroindústrias e programas de aquisição de alimentos e aí tem os veterinários que 

fazem inspeção. Então, tu vês, que, assim, somos em 6 ou 7, cada um com uma 

atividade. E aí a gente tá caminhando pra uma coisa assim: tem um monte de 

“velhos” dentro do escritório, fazendo mais a parte burocrática, fazendo fiscalização 

de contrato do que fazendo extensão propriamente dita, né? 

 

 O que pode ser percebido é que falta uma organização administrativa e de funções, o 

que também é típico de várias gestões municipais. Como o próprio Agente 1 admite, o corpo 

técnico, que deveria fazer a extensão rural, lida mais com questões burocráticas do que com o 

conhecimento e execução de projetos a campo. As questões burocráticas que o entrevistado se 

refere são, na maioria das vezes, a viabilização de documentos necessários para a contratação 

de crédito, normalmente solicitada por agricultores que possuem mais posses.  O fato de o 

trabalho dos servidores ficar mais restrito às questões burocráticas (principalmente 

relacionada à obtenção de crédito) evidencia uma certa preferência na destinação dos 

trabalhos que possuem viés lucrativo. Assim, reafirma o interesse da gestão com o 

desenvolvimento apenas daqueles agricultores já organizados, fazendo com que o 

atendimento da extensão rural deixe de lado determinadas categorias de agricultores, 

retornando às origens da revolução verde que excluiu os agricultores menos capitalizados.  

 Aliás, ele prossegue sua explanação ratificando a falta de preocupação por parte dos 

governadores em relação à continuidade da agricultura familiar no município, relatando a falta 

de organização e descaso das trocas de administração pública, ignorando o planejamento e 

impossibilitando o sucesso de qualquer projeto, pois não permitem sua continuidade. 

Acrescentando:    

  
Os governantes, independente de quem seja o governante, nesses 28 anos que estou 

aqui, eu nunca vi alguém preocupado com a migração. Nunca vi um prefeito 

preocupado com a migração ou secretário da agricultura preocupado com a 

migração. As pessoas vêm e vão, mas, nós como concursados, permanecemos, né? 

Mas elas entram com promessas de campanha, planos de governo pra 4 anos. Mas 

não se tem um planejamento, né? Pra trabalhar uma meta a longo prazo, então você 

começa uma atividade, perde uma eleição, vem outro grupo, já desmonta tudo o que 

foi feito e começam a coisa de outro jeito e tal. Foram poucos os programas que 

tiveram sequência. Na verdade, acho que só um e nem contempla todos os 
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agricultores, que é o projeto de inseminação de gado. O restante ficou tudo pelo 

caminho. 
 

 Ainda com indignação, exemplifica o desapego à agricultura familiar por parte da 

gestão pública: 

  
Um exemplo disso (desincentivo ao agricultor) foi o projeto de fruticultura, na época 

do prefeito Jaime Guzzo, ele incentivou a plantação de frutíferas no interior. 

Conhece aquela montenegrina, a vergamota, né? Uva, pêssego. Nossa, foi só 

agricultor plantando. Terminou o mandato do Jaime, as plantas começaram a 

produzir, o programa morreu, começaram a colher e não tinham pra quem vender, aí 

arrancaram tudo. 
 

 O descaso por parte dos governantes com a continuidade da agricultura familiar é 

evidenciado pela forma que estes gestores lidam com os planejamentos, desconsiderando o 

que já havia sido implementado, sem procurar conhecer a realidade mais a fundo dos 

agricultores que vivem no município. Ademais, a falta de continuidade dos projetos é um 

ponto que desestimula não apenas os servidores a executarem e projetar melhorias baseados 

em um planejamento, uma vez que não possuem a certificação de que seus esforços não serão 

vítimas de desmonte pela próxima gestão. Mas também os agricultores trazem o receio e as 

incertezas de investir em algo que poderá lhe dar prejuízo, como no exemplo supracitado. A 

desconfiança e decepção podem acabar agravando a tendência de êxodo rural. 

 Nesse sentido, o mesmo agente faz a reflexão de como seria importante pensar em 

uma política pública em que os serviços de extensão rural fossem mais atuantes para a 

redução da migração da população rural e melhoria nas condições da agricultura familiar em 

Dois Vizinhos. Assim:  

 
Nossas demandas tão diminuindo porque o público vai diminuindo também, mas, 

veja bem, se fosse pensar numa política pública de reversão da situação de migração, 

precisaria de uma injeção de extensão rural na veia, né? Você mapear o interior por 

comunidade, assim como você propôs na Linha dos Alemães, descobrir a vocação 

daquela comunidade e aí teria que ter o profissional lá direto, continuamente fazendo 

visitas, não uma visita por mês, mas fazendo visitas, se possível, semanais ou 

quinzenais. Fazer um acompanhamento próximo mesmo pra você conseguir mudar 

essa realidade, né? Como a gente faz hoje, dá resultado? Dá. Mas o que a gente 

atende são 20, 30 famílias por mês e acabou. Nesse universo de 1980 (famílias). 

 

 Com base nas palavras acima, ressaltamos as principais dificuldades no 

estabelecimento de um bom trabalho da extensão rural: a limitação perante o corpo técnico 

que é reduzido e se atém mais aos processos burocráticos e a falta de planejamento 

continuado com projetos em longo prazo que se perpetuem para além dos quatro/oito anos de 
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mandato político. Além disso, a assistência é pouco abrangente, considerando que anualmente 

conseguem atender 300 famílias em um universo de 1.980 famílias.     

 A descontinuidade de projetos e planejamentos não ocorre apenas nessa secretaria, ela 

se faz presente em outras situações. Uma das agricultoras relatou que conta com a ajuda da 

assistência social para o recebimento de cesta básica e reivindicação do Bolsa Família, sendo 

que o contato para o pedido de ajuda partiu da mesma. Os demais agricultores afirmaram que 

o pessoal da assistência social visitou a comunidade uma vez apenas, isso há alguns anos e 

depois dessa visita não retornaram mais. A Agente 3 explicou como é feito o primeiro contato 

com os agricultores e que este não se difere do público da cidade, ela ainda contou que a 

assistência social teria iniciado um trabalho nas comunidades, mas acabaram não dando 

continuidade. De acordo com a agente:  

  
Então, a demanda acontece de forma espontânea por parte das famílias seja da 

cidade ou do meio rural [...], apesar de serem públicos e territórios diferentes, a 

gente acaba executando os mesmos serviços, num lugar ou no outro, conforme a 

demanda de cada um [...]. Até teve uma vez, em 2016, que a gente passou em todas 

as comunidades do interior, todas, né? A gente fez um levantamento, uma conversa 

com os líderes das comunidades, os presidentes e nas comunidades que tinham 

agente de saúde, o agente de saúde acabou nos auxiliando. Nessa organização, a 

gente, então, fez o convite, passou a data, falando que naquele horário, a assistente 

social e o técnico do cadastro único, a gente estaria indo até as comunidades pra 

fazer uma conversa, né? Orientando sobre o que que era o CRAS (Centro de 

Referência de Assistência Social) e os serviços que a gente ofertava [...]. 

 

 O que chama a atenção nesse depoimento é o fato de a assistência social, com os 

agentes de saúde e através da mobilização das comunidades, ter iniciado um trabalho do 

levantamento de pessoas que estavam necessitando de ajuda com o objetivo de 

acompanhamento dessas famílias (contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos 

agricultores), mas este trabalho também não teve continuidade.  A agente entrevistada 

justificou que não foi possível dar prosseguimento por conta da pandemia, no entanto, 

atentamos para o fato de que, nos anos posteriores – 2017, 2018 e 2019 –, não foram 

realizadas novas visitas às comunidades, submetendo os agricultores que sinalizaram a 

necessidade de ajuda a um “vácuo” de aproximadamente cinco anos. Cabe ressaltar que não 

estamos afirmando que a ajuda foi negada, mas refletindo sobre a existência do planejamento 

e, se tivesse de fato ocorrido, as comunidades estariam melhores amparadas.    

 Sobre a importância da assistência social no campo, Silva (2017) explica que o rural 

brasileiro ser marcado historicamente por desigualdades econômicas e sociais, e que se 

reproduz, por um lado, por proprietários que detêm grandes extensões de terra e, de outro 

lado, por grandes contingentes de trabalhadores desprovidos de terra e renda. Tal 
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desnivelamento torna visível os conflitos que englobam diretamente as questões sociais nesse 

cenário, emergindo a necessidade de enfrentamento para a promoção da melhoria da 

qualidade de vida dos agricultores.  

 Assim, a autora considera que a assistência social se insere na realidade do campo e 

desempenha papel importante, assumindo situações concretas que se apresentam ao cotidiano 

dos agricultores, a “falta de renda, de moradia, de crédito, as questões de gênero e de geração, 

compõem o elenco de algumas questões nas quais o assistente social pode interferir no meio 

rural”,  e frisa também que, apesar de se fazer necessária essa atuação, há poucos estudos que 

abordam esta temática (SILVA, 2017, p. 5).  

 Em relação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, os agricultores foram unânimes em 

dizer que não possuem contato algum: “Nunca vieram aqui e nem a gente precisou procurar 

(Agricultor 5)”. “Do Sindicato nem conheço ninguém, só se meu marido conhece, mas acho 

que não (Agricultora 2)”. 

 

 De acordo com a Agente 2, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais realiza visitas que se 

restringem, na maioria das vezes, os seus associados, e a filiação acontece de forma 

voluntária, através da busca que parte, em geral, do agricultor. Os associados recebem visitas 

mensais de técnicos do sindicato, que realizam orientações para os seus filiados. Como relata 

a Agente 2:   

A maioria dos agricultores nos procuraram, alguns nós fomos atrás por indicação 

[...], não temos um critério de escolha, estamos abertos para receber todos os 

agricultores. [...] O técnico visitava a propriedade e a lavoura e orientava o 

agricultor, geralmente, uma vez por mês, se precisasse, ia mais vezes durante o mês. 

Agora, com a pandemia, não estão indo mais. 
  

Apesar de não ter conversado com representantes da Empresa Paranaense de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) e da Vigilância Sanitária de Dois Vizinhos 

e Universidades5 do município, é valido citá-los, pois essas instituições apareceram nas 

respostas durante as entrevistas e podem apresentar papéis relevantes para o desenvolvimento 

sustentável da Linha dos Alemães e do meio rural do município. 

 Assim, quatro dos agricultores citaram a EMATER como uma assistência mais “ativa” 

ao que se refere a organização de cursos e convites para palestras, porém sem continuidade e 

com pouca frequência. Os agricultores se recordam de um ou dois cursos realizados na Linha 

 
5 O município Dois Vizinhos conta com a presença de dois grandes campis universitários, a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná e o Centro Universitário UNISEP – União de Ensino do Sudoeste do 

Paraná/FAED – Faculdade Educacional de Dois Vizinhos. 
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dos Alemães, também relataram que, antes da pandemia, recebiam convites para participar de 

reuniões em outras comunidades. A agricultora 1 recorda:  

 
O pessoal da EMATER veio uma vez dar um curso, né, pra falar dessas coisas de 

criação de vaca de leite, meu filho foi lá ver, mas a gente só tem uma vaca de leite 

(risos). 

 

 No que se diz respeito às universidades, todos os agricultores afirmaram que já foram 

entrevistados, em outras ocasiões, por universitários, mas os conteúdos finais das pesquisas 

nunca chegaram até eles. Como conta o Agricultor 5:  

  
Já veio o pessoal da faculdade fazer pesquisa aqui com a terra, na lavoura. Uma vez 

também veio um professor com um monte de alunos da agronomia, passaram a tarde 

distribuídos por aí, fazendo um mote de perguntas, mas no fim não sei no que deu. 
  

 A Agricultora 1 confirma:  

  

Uma vez veio uma “piazada” da faculdade, fizeram entrevista assim, né, que nem 

você [...], nunca mais voltaram. De certo, que é coisa que só serve pros estudos deles 

mesmo, né? 

    

 Quando perguntados sobre visitas da vigilância sanitária para o controle da dengue 

especialmente, os agricultores foram unanimes em dizer que não é feito esse tipo de visita na 

comunidade, esta questão será mais bem abordada na Dimensão Ambiental.  

 Os trabalhos de assistência que possuem continuidade são os pagos; três agricultores 

relataram que possuem assistência técnica contratada e que fazem orientações principalmente 

a respeito da alimentação do gado e produção de milho, sendo que o contato com as 

assistências privadas aconteceu por orientação de algum amigo, também agricultor, ou lojas 

agropecuárias onde são clientes. Nesse caso, a relação acontece de forma mútua e os técnicos 

sempre entram em contato prontos a ajudar. 

 Tendo em vista o que é previsto na legislação vigente da Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER), teremos: 

 

[...] considerada como um serviço de educação não formal, de caráter 

continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, produção, 

beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços 

agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, 

florestais e artesanais (BRASIL, 2010, p. 3). 

 

 Juntamente aos relatos e reflexões tecidos até aqui, fica evidente que a ATER não tem 

conseguido desempenhar sua função de forma efetiva na Linha dos Alemães, tendo como 
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maior característica a falta de constância e elaboração de projetos que contemplem a realidade 

da comunidade. 

  Assim, os agricultores com menos condições e que não podem fazer a contratação de 

crédito não recebem visitas da ATER ou recebem raramente visitas para serem convidados 

para alguma palestra que, em geral, não condizem com sua realidade ou capacidade de 

produção. O ideal seria que esses agricultores também fossem contemplados para receber 

orientações da ATER que condissessem com suas realidades, como norteando os agricultores 

para diferentes alternativas de produções de baixo custo, com adoção de práticas ecológicas 

mais equilibradas, sem necessidade de compra de maquinários, agroquímicos e insumos 

industrializados, evitando a contratação de crédito.  

 Com base nessa percepção e com o que encontramos na comunidade estudada, 

podemos identificar um viés de atendimento, por parte da ER, aos agricultores familiares mais 

capitalizados. Desse modo, se os agricultores que possuem menores condições estão mais 

concentrados em apenas uma comunidade, ela vai ficando esquecida diante das comunidades 

que apresentam maiores demandas de crédito e isso acaba refletindo sobre as demais 

assistências e instituições que auxiliam a agricultura familiar. Não é à toa que, quando 

buscávamos o locus de pesquisa, a Linha dos Alemães não apareceu entre os nomes como 

sendo uma comunidade “boa” para a realização da pesquisa. Deste modo, o fato de a 

comunidade não atender aos padrões preestabelecidos para crédito e políticas públicas, que 

visam apenas agricultores familiares bem estabelecidos, aqueles que possuem demandas 

diferentes não são beneficiados, caindo em um espiral de esquecimento.          

 Através dessa exposição, é possível constatar que as assistências não conseguem dar 

continuidade nos seus serviços, principalmente por falta de organização, planejamento e um 

olhar mais atencioso e interessado para as necessidades dos agricultores da Linha dos 

Alemães, não apenas visando a lucratividade, mas tendo como foco a qualidade de vida 

dessas pessoas.  Além disso, questões políticas, econômicas e estruturais da ATER pública 

acabam prejudicando uma ATER mais abrangente. 

 Ressaltamos que as assistências aqui apresentadas, apesar de não cumprirem o 

acompanhamento ideal para os agricultores da Linha dos Alemães, se fizeram presentes em 

alguns momentos na comunidade, demonstrando a intensão de fornecer algum tipo de apoio, 

mesmo com propostas diferentes. Assim, acreditamos que, se estas se unissem e tivessem uma 

atuação mais ativa, fazendo acompanhamentos periódicos e criando uma rede de comunicação 

para diálogos entre as organizações, junto a representantes da comunidade, muitos problemas 

que estão sendo relatados aqui diminuiriam ou até mesmo seriam sanados.  
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Aqui abrimos um parêntese para atentar-nos ao fato de que todos os agentes afirmaram 

que, ao surgir a demanda do agricultor, eles estão prontos a ajudar. Logo, a responsabilidade 

da atuação ou não dessas entidades na comunidade também recai sobre os agricultores que 

muitas vezes, por acomodação ou falta de estímulo, acabam não procurando ajuda.  

 Para fomentar a articulação proposta entre as organizações que oferecem apoio à 

agricultura familiar, chamamos a atenção da atividade acadêmica, em especial, os cursos da 

área de Ciências Agrárias. Em Dois Vizinhos, há dois cursos de Agronomia, um curso de 

Medicina Veterinária e um curso de Zootecnia, que se fariam ainda mais relevantes à 

comunidade duovizinhense atuando através de projetos de extensão, provocando as entidades 

a serem mais ativas e trabalharem de forma conjunta, além de trazer inovação, atualização de 

conceitos e conhecimento e dar energia ao acompanhamento do desenvolvimento sustentável 

da agricultura familiar do município.  

 Outro ponto relevante é buscar meios de fortalecer a liderança da comunidade, de 

modo que os agricultores da Linha dos Alemães se coloquem como protagonistas na 

reinvindicação por acessos e direitos junto às assistências. Os agricultores entrevistados 

relataram que são unidos, desse modo, essa característica poderia ser propulsora para 

conquistas na comunidade, estreitando laços de confiança e aumentando o capital social.  

 A Agricultora 1 afirma: 

  
Somos unidos, a gente vai na missa, temos os vizinhos lá pra baixo que são da igreja 

evangélica, eles vão na igreja deles, mas a gente não faz diferença disso. Eles vêm 

aqui, eu vou lá. Antes da pandemia, a gente também se reunia no pavilhão da igreja, 

às vezes fazíamos almoço, agora faz tempo que não fazemos mais. 

 

 A agricultora, ao ser questionada sobre união, logo cita a igreja, revelando nas 

entrelinhas que há uma relação de união com a igreja que, além de ser um local para exercer a 

fé, é um local que aproxima as pessoas que possuem uma característica comum, a religião. Ao 

mesmo tempo, demonstra que a religião não é um requisito para se relacionar com os vizinhos 

que manifestam sua fé de forma diferente, abrindo o horizonte para outras relações que podem 

promover a união.   

 Sobre esse aspecto, torna-se relevante mencionarmos que os conceitos de confiança e 

capital social tem sido abordados amplamente em discussões sobre o desenvolvimento. 

Anthony Giddens trata o conceito de confiança como fundamental para “tentar obter uma 

nova caracterização tanto da natureza da modernidade quanto da ordem pós-moderna que 

deve emergir do outro lado da era atual” (GIDDENS, 1991, p. 13) Já ao conceito de capital 

social é atribuída “a capacidade de as pessoas trabalharem em conjunto, em grupos e 
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organizações que constituem a sociedade civil, para a prossecução de causas comuns 

(COLEMAN, 1990 apud FUKUYAMA, 1995, p. 21 e 22). 

 De acordo com Fukuyama (1995, p. 22), a capacidade de união entre os membros das 

sociedades ou comunidades “depende do grau de partilha de normas e valores no seio de 

comunidades e da capacidade destas para subordinarem os interesses individuais aos 

interesses mais latos dos grupos”. Sendo assim, as relações de confiança podem começar a 

partir de uma dificuldade em comum, onde os indivíduos se unem para reivindicar algo, como 

ocorreu quando a Linha dos Alemães passou por um “apagão”.  

 A Linha dos Alemães ficou sem energia durante quatro dias, todos os agricultores 

lembraram desse episódio ao relatarem a dificuldade com o acesso à energia elétrica. Os 

agricultores contaram que tiveram prejuízos com alimentos estragados por falta de 

refrigeração e os produtores leite, além de ter o prejuízo do estoque de leite, não conseguiram 

efetuar suas atividades durante esse período. Então, se reuniram para processar a companhia 

de luz que teve que ressarcir todos os agricultores da comunidade.    

 Contudo, mesmo depois desse episódio, os agricultores continuaram sofrendo com 

quedas de energia, especialmente quando existem ventanias ou o tempo está chuvoso. Os 

moradores da Linha nunca reivindicaram a melhoria das instalações elétricas públicas, e a 

única vez que fizeram alguma movimentação foi no acontecimento relatado, levando a 

acreditar que existe a ideia entre os agricultores de que eles só podem reclamar quando há 

prejuízo monetário ou que se acomodaram com problemas frequentes.   

 Da mesma forma, os agricultores relataram a falta de água em épocas mais secas, pois 

contam com a presença de poços rasos. Os agricultores afirmam que um poço artesiano na 

comunidade resolveria o problema, mas a reclamação nunca foi levada adiante como um 

anseio da comunidade. O Agente 1 explicou que, para realizar as instalações do poço, é 

necessária a atuação conjunta do estado e município:  

  

Normalmente são os dois governos (responsáveis pela instalação dos poços 

artesianos). O estadual perfura o poço e dá os canos. A prefeitura tem que colocar a 

caixa, construir a casinha de tratamento, abrir as valetas e fazer as ligações 

residenciais. Isso já está sendo feito em algumas comunidades. 

 

 Segundo o relato, a perfuração de poços artesianos já vem sendo realizada em diversas 

comunidades através da solicitação junto à prefeitura e é uma necessidade que tem sido 

sanada em ritmo lento, pois não depende apenas de esforços municipais, demandando tempo 

para concluir as instalações. Considerando as dificuldades e o histórico da não continuidade 
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dos projetos na agricultura familiar, é interessante aos agricultores da Linha dos Alemães 

realizarem a solicitação do poço artesiano e reforçarem o pedido periodicamente para que 

sejam contemplados e não sofram com as próximas secas. Na Dimensão Ambiental, 

abordamos as questões mais técnicas, explicando como a mudança de mecanismo no 

abastecimento de água pode afetar a sua qualidade e consequentemente a saúde dos 

consumidores.  

 Outra reclamação unânime entre os agricultores foi as condições das estradas de 

acesso até a comunidade, no entanto, nunca solicitaram oficialmente melhorias. Como as 

estradas não são calçadas e nem asfaltadas, em época seca, há muitas pedras soltas que 

atrapalham a condução dos veículos e máquinas. Já em épocas mais chuvosas, há a presença 

de poças d’água e lama, que também são situações incômodas, de acordo com os agricultores. 

Em contrapartida, a sinalização com placas indicativas de como chegar à comunidade 

facilitam a localização da Linha de forma eficiente.  

 Em relação à informação e comunicação, os agricultores relataram que se informam 

através dos meios de comunicação televisivos e rádio jornal, que possuem sinais ótimos na 

Linha do Alemães. Raramente utilizam o celular para ter informações/notícias, ao dispositivo 

portátil cabe a função de comunicação com familiares e amigos e, em alguns casos, é utilizado 

como ferramenta de trabalho para, além de comunicarem-se com outros profissionais, 

realizarem compra/venda de produtos, atividade que é feita com cautela, pois os agricultores 

receiam sofrer golpes.  

 O acesso à internet é promovido por uma empresa privada da cidade vizinha, São 

Jorge D’oeste, sendo que a qualidade do sinal oscila entre boa, regular e ruim diariamente, 

dependendo das condições climáticas, presença de vento ou chuvas, o acesso é 

impossibilitado. Apenas uma das agricultoras relatou não utilizar esse serviço e realizar a 

contratação de internet apenas quando sobra dinheiro, através da compra de créditos pré-

pagos de uma operadora de celular. A utilização do telefone fixo tornou-se praticamente nula, 

sendo que apenas duas agricultoras afirmaram possuir esse tipo de linha telefônica, mas 

utilizarem raramente. A utilização do celular por meio das redes sociais tornou-se a forma 

principal de comunicação entre os agricultores.  

 De acordo com Viero e Silveira (2011), o acesso às diferentes tecnologias de 

informação apresentam papel fundamental para se estabelecer o desenvolvimento rural 

sustentável e a reprodução da agricultura familiar. Principalmente, o acesso à internet passou 

a ser uma necessidade também para o morador do campo, assim como é para o morador da 

cidade, pois atende à demanda constante de informações atualizadas. Além disso, permite a 
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comunicação e interação à distância, características que foram fundamentais durante a 

pandemia até então para manter vínculos e relacionamentos. Também na pandemia, muitos 

alunos precisaram da internet, pois a aula remota foi a primeira forma de adaptação adotada 

pelas escolas. 

 O acesso à internet vem aumentando cada vez mais e a tendência é prosseguir na 

crescente abrangência, de acordo com uma reportagem do G1 (2020), em 2018, 70% da 

população estava conectada. Já em 2019, o número subiu para 74%; no mesmo ano, 53% das 

pessoas que habitam no meio rural afirmaram ter acesso à rede. Os dados foram baseados no 

levantamento realizado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (Cetic), que abordou 23.490 domicílios. Esses dados não refletem o efeito da pandemia na 

utilização das redes que possivelmente alterou frente a nova situação vivida (LAVADO, 2020).  

 No entanto, apesar do acesso ter aumentado, o obstáculo está em se oferecer um 

serviço de qualidade para áreas mais marginalizadas. Assim, de acordo com Lora et al. 

(2019), a garantia de acesso à internet de boa qualidade se tornou um desafio. Pois, assumiu o 

papel de direito elementar na sociedade contemporânea e sua a ausência ou baixa qualidade 

de acesso afeta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Os autores relatam que, em 

geral, o acesso é precário em áreas menos assistidas, como periferias e as áreas rurais, de 

forma que se torna fundamental encontrar alternativas eficazes, considerando e contemplando 

diferentes públicos em suas diferentes localidades (TAKAHASHI, 2000).  

 O uso dos celulares também passou a ser frequente para momentos de lazer, os 

agricultores consideram os momentos de lazer como aqueles em que possuem disponibilidade 

de descanso, assim, utilizam o celular enquanto descansam com o objetivo de entretenimento 

através das redes sociais, como o Facebook e WhatsApp e jogos. Além do uso do dispositivo, 

os agricultores relataram, dentre as atividades de lazer, que costumam realizar as caminhadas 

na própria comunidade, almoços em família, visitas aos vizinhos e à cidade, assistir à 

televisão, dormir e ir à igreja.  

 Em relação ao lazer, a dificuldade em tirar férias foi unanimidade entre os agricultores, 

uma vez que a propriedade carece de cuidados diários, necessitaria da contratação de terceiros 

para cuidar da propriedade, o que se tornaria muito caro para eles, como relata do Agricultor 

5:      

Férias? (risos) Muito difícil, não tem como, porque alguém tem que cuidar da 

produção. A gente estando aqui vai estar trabalhando, pra ser férias mesmo a gente 

teria que ir pra outro lugar. Pagar pra ir pra outro lugar e pagar pra alguém cuidar 

daqui, vira em gasto. A não ser que eu fique e meu irmão saia, ou eu saia e meu 

irmão fique, já fizemos dessa forma, mas não são aquelas férias, é coisa de dois, três 

dias. 
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 De acordo com o depoimento acima e o depoimentos dos demais agricultores, foi 

possível verificar a sobreposição que o trabalho e a rentabilidade têm sobre os momentos de 

lazer. Assim, ao lazer, são dedicados o tempo que sobra do trabalho, não existe o tempo 

reservado exclusivamente para o lazer.  

 Nesse sentido, Maziero et al. (2019) exploram o conceito de lazer e sua representação 

no campo partindo da reflexão da noção simplista que se tem de “qualidade de vida” que se 

resume a apenas ao aumento de renda. Os autores ainda afirmam a dificuldade de se 

estabelecer um conceito de lazer que abranja todas as localidades e culturas, de modo que se 

torna relativo. Demétrio (2017, p. 20) explica que, apesar das contribuições que o lazer traz 

para a qualidade de vida, “este também pode ser estigmatizado, menosprezado ou diminuído 

de importância, nas comparações com o trabalho”. A autora complementa que tanto o trabalho 

quanto o lazer desempenham papel produtivo na vida do ser humano, pois ambos colaboram 

para proporcionar melhor “qualidade de vida e sustentabilidade aos indivíduos”.  

  Assim, o lazer se estabelece a partir do vínculo de trabalho e tempo livre, que marca a 

vida do trabalhador (MARTIGNONI, 2013). Este, por sua vez, submete-se a longas jornadas 

de trabalho em busca de renda para sanar suas necessidades e aumentar sua “qualidade de 

vida”, atribuindo somente ao aspecto econômico sempre a função de manutenção da 

qualidade de vida. Nessa perspectiva, percebemos que há uma forte relação entre o trabalho 

(meio pelo qual se obtêm a renda), qualidade de vida e lazer. No entanto, este último não é 

visto como um meio de se garantir a qualidade de vida, sendo apenas o que “sobra” do tempo 

do trabalho.  

A ideia de qualidade de vida atribuída ao financeiro tem sofrido muitas críticas, que 

indicam que não é apenas com bens materiais que se constitui a qualidade de vida, mas deve-

se considerar também desenvolvimento social, educação, saúde e o lazer (PASCHOAL, 

2000).  

 Nesse sentido, Maziero et al. (2019) acrescentam que a qualidade de vida só será 

possível no mundo rural quando as pessoas que ali habitam “tiverem os mesmos acessos e 

condições que o espaço urbano, ou seja, acesso à saúde, educação, comunicação, ao esporte, 

ao lazer e outros, no seu local de moradia e comunidade”. Os autores evidenciam a falta de 

estudos que discutam o lazer para agricultores, relatando que a grande parte de estudos sobre 

lazer no meio rural aborda questões ligadas ao ecoturismo e turismo rural. Ou seja, como uma 

possibilidade de arrecadação de renda para o agricultor, promovendo o lazer para terceiros e 

não para si. Ainda apontam a falta de opção de lazer para os moradores rurais no meio onde 
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vivem, ressaltando que as poucas atividades são destinadas a um público específico, 

delimitado por gênero e faixa etária. Fator que acaba excluindo jovens e mulheres, 

motivando-os a procurarem meios de recreação no meio urbano, estimulando também o êxodo 

desses indivíduos para a cidade. Concluindo, o lazer é: 

 

um elemento que venha a favorecer a fixação da população no campo, já que com 

esses momentos se aumenta a qualidade de vida. Afinal, o rural não deve ser 

concebido como mero local de produção ou lazer para a população urbana, mas deve 

ser compreendido como espaço de vivência, trabalho e residência (MAZIERO et al. 

(2019, p. 519). 

 

 Sob essa perspectiva, torna-se necessário a busca por estratégias que proporcionem 

momentos de lazer no meio rural pela criação de ambientes de descanso ou criação de espaços 

recreativos que considere as características do público local. Nesse sentido, Martignoni (2013) 

alerta sobre a necessidade de políticas públicas que viabilizem o lazer no contexto rural e que 

seu acesso esteja ao alcance de todos. Para isso, reconsiderar questões sociais e culturais 

torna-se fundamental no processo de desenvolvimento no planejamento dessas estratégias. 

Para Maziero et al. (2019), tal organização e estruturação de locais para lazer são 

imprescindíveis para promover a permanência da população rural. 

 A partir do exposto, podemos conjecturar que trabalhar a possibilidade de estimular 

momentos de lazer individuais ou coletivos dentro da própria comunidade pode significar não 

apenas a melhoria na qualidade de vida, mas também de desempenho no trabalho e, 

consequentemente, uma melhor visão da vida no campo, de modo que se torne atrativo 

permanecer vivendo no meio rural. Além disso, promover momentos de lazer dentro da 

comunidade pode partir da organização dos próprios agricultores, como a realização 

confraternizações e encontros rotineiros que, além de ser momentos de descontração, podem 

melhorar o relacionamento entre os agricultores, fortalecendo cada vez mais a união da 

comunidade. Assim, torna-se possível melhorar a comunicação entre esses agricultores, 

aumentando a possibilidade de se organizarem em prol de uma causa comum, tornado o 

momento de lazer produtivo de duas formas: primeiro por beneficiar aspectos do bem-estar 

individual e, a partir da troca e compartilhamento de experiências e ideias, desencadear ações 

coletivas para o bem da comunidade.  

 Por fim, a última questão abordada no Quadro 3 é bem característica da agricultura 

familiar, que é a possibilidade de inclusão da mão de obra de jovens, idosos e mulheres que 

podem estar trabalhando na propriedade independentemente da idade, falta de experiência ou 
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gênero. De acordo com Schneider C. et al. (2020), o envolvimento do núcleo familiar no 

trabalho e gestão da propriedade é um aspecto presente na agricultura familiar.   

 No entanto, apesar de produzir oportunidades para todos, esta visão de inclusão pode 

camuflar questões discriminatórias, como a divisão de trabalho entre homens e mulheres. E, 

também, a necessidade que, no caso dos idosos, muitas vezes prosseguem trabalhando na 

propriedade não espontaneamente, mas por necessidade. Nesse sentido, distinguir o que há de 

inclusão, necessidade ou discriminação nas falas dos agricultores se torna uma tarefa delicada 

na qual teríamos que adentrar em discussões muito mais profundas, como o debate em torno 

de gênero. Logo, para manter o foco e não nos estendermos demais, optamos na realização de 

alguns comentários pontuais.      

 Na Linha dos Alemães, as propriedades possuem configurações distintas na divisão do 

trabalho até porque os moradores têm diferentes estratégias para obtenção de renda. Dessa 

maneira, nos casos das Agricultoras 1 e 2, o papel principal na manutenção das propriedades 

cabe a elas, visto que os demais moradores das duas famílias representadas trabalham fora da 

unidade familiar. As duas agricultoras comentam sobre papel que desempenham:  

    

[...] Sou a principal aqui (risos), a “noniha” faz tudo. Cuido dos bichos, se precisa 

carpir, eu carpo, até corto lenha. Minha nora me ajuda com o serviço de casa nos 

dias que ela fica aqui, e meu filho, nos finais de semana, faz uma coisinha ou outra 

pra ajudar também (Agricultora 1). 

 
[...] é eu que fico em casa, cuido da casa, limpo a casa, minhas meninas me ajudam 

às vezes. Daí, vou buscar um tratinho pra vaquinha e tocou de eu ir lá na horta, eu 

vou. Planto de tudo, salada, tempero, tomate, mandioca, batata-doce, tudo que é 

coisa. Se meu marido tá sem trabalho, se tem alguma coisa pra ele fazer, ele faz. [...] 

ajuda mais na horta e com os bichos (Agricultora 2). 

 

 

 Já no caso das agricultoras 3 e 4, ambas relataram que, além dos afazeres domésticos, 

atuam na produção de leite e seus derivados. No caso da Agricultora 4, ela relata que, depois 

problema que adquiriu no joelho, o filho e o marido, além de trabalhar na produção, passaram 

a ajudar em casa:     

 

Mas é importante, né? (refere-se ao papel da mulher na propriedade). [...] Eu faço 

muita coisa em casa e cuido das crianças e ainda ajudo no leite, porque eu acho que 

o homem sozinho no leite não iria dar muito certo, né? (risos) (Agricultora 3). 

 

Hoje eu não faço muita coisa, meu marido e meu filho que trabalham mais. Eu 

limpo a casa, faço as coisinhas pra ele (marido) vender, mas eles ainda assim me 

ajudam, por causa do meu problema no joelho, né? (Agricultora, 4).    
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 E no caso dos dois irmãos agricultores que moram com a mãe, ambos assumiram os 

cuidados da casa, fazem o almoço, cuidam da propriedade, sendo que a limpeza da casa é 

realizada semanalmente por uma diarista. O Agricultor 5 relata que a mãe já não pode 

trabalhar devido à idade, mas reconhece seu esforço no período em que era ativa na 

propriedade:    

 

Aqui, na verdade, de mulher, só tem minha mãe e daí tem uma diarista que a gente 

contratou pra fazer uma limpeza mais grossa uma vez por semana [...], minha mãe 

não faz mais nada, porque ela não pode, já é de idade, né? Mas ela já trabalhou 

muito em casa e na roça também. Agora a gente (ele e o irmão) faz praticamente 

tudo. Varremos a casa, lavamos a louça, fazemos comida (Agricultor 5).   

 

 Diante dos depoimentos, é possível perceber a relevância do papel que a mulher 

desempenha nas propriedades e que este já vem sendo reconhecido pelas próprias 

agricultoras, e no quinto caso, pelo filho. A respeito do protagonismo das mulheres no meio 

rural, Silva e Schneider (2010) e Schneider C. et al. (2020) apontam que há poucos estudos 

que abordam a importância do papel das mulheres no meio rural, em especial, na agricultura 

familiar. De acordo com Schneider C. et al. (2020), embora, nas últimas décadas, as mulheres 

estejam avançando em conquistas e reconhecimento, ainda é possível observar sua 

invisibilidade tanto na gestão quanto no trabalho na agricultura familiar.    

 Para melhor compreensão, os mesmos autores explicam que a produção de base 

familiar é composta por homens e mulheres com idades distintas e por este motivo as 

atividades na propriedade são subdivididas. A designação de atividades, muitas vezes, é 

marcada pela divisão sexual do trabalho. Assim, segundo Filipak, Sapiensa e Aleixo (2012), a 

diferença entre homens e mulheres no campo se apresentam, principalmente, na divisão do 

trabalho, onde o papel da mulher aparece como de ajudadora e seu protagonismo é escondido 

sob o papel de esposa.  

 É importante relatar que esta não é a visão apenas do homem sobre o papel da mulher, 

mas como a própria mulher se percebe no meio, resultado da construção histórica e cultural 

que afeta a percepção da sociedade como um todo a esse respeito. Logo, muitas mulheres não 

se reconhecem como trabalhadoras rurais, pois acreditam que o trabalho é aquele remunerado, 

e o trabalho feminino, que não remunera, não passa de obrigação. Nesse contexto, todo 

trabalho advindo da mulher é desvalorizado perante o masculino (FILIPAK; SAPIENSA; 

ALEIXO, 2012). 

 A esse respeito, o Técnico 1 observa:  

 



103 

 

O trabalho é dividido entre os mais velhos, o trabalho mais pesado fica com os 

homens e a mulher fica com o serviço mais doméstico. Até por uma questão mais 

cultural, né? Já tinha essa divisão, né? E hoje não, os jovens, aqui em Dois Vizinhos, 

têm muitos casos que a gente acompanha que o homem e a mulher, eles pegam 

juntos mesmo, né? Acordam, tomam café e os dois vão juntos. Se é o leite, os dois 

estão mexendo lá. Se é lavoura, vão os dois e voltam pra casa juntos. Então, entre os 

jovens não tem essa divisão tão clara, quanto o pessoal de mais idade. Que tinha 

aquilo de serviço de homem e serviço de mulher, esse pessoal de agora não tem 

muito disso. Precisa fazer, os dois vão e fazem. 

  

 A partir do relato acima, é possível visualizar uma nova tendência na configuração na 

distribuição de trabalhos no espaço rural, onde homens e mulheres assumem os mesmos 

papéis. No entanto, acreditamos que a valorização da mulher não está necessariamente na 

possibilidade de ela assumir o lugar/função que o homem ocupa, mesmo possuindo 

capacidade para isso, mas sim no reconhecimento que o papel que a mulher desempenha, seja 

onde for, mesmo que não remunerado, é igualmente importante ao que o homem desempenha 

em uma atividade produtiva, e que ambos possibilitam melhores condições para a família.  

 Sob essa perspectiva, é possível perceber que a valorização não está no individuo ou 

no que ele faz, mas sim na capacidade de produzir capital. Nesse sentido, a discriminação da 

mulher se revela perante as atividades que geram lucro. Para exemplificar, Magalhães (2009), 

Neves et al. (2011) e Schneider C. et al. (2020) relatam o deslocamento da produção do leite 

que, inicialmente sob domínio feminino, ao começar a gerar lucro, passa a ser masculino. 

Magalhães (2009 p. 284) complementa:  

 

Atividades produtivas mais destinadas ao consumo familiar são normalmente 

desempenhadas por mulheres, enquanto atividades de caráter comercial são 

normalmente desempenhadas por homens. [...] “quando a atividade era de 

subsistência os homens não participavam, mas quando ela passou a gerar renda eles 

se envolveram”.   

 

 Apesar dessa constatação, tanto nos trabalhos de Neves et al. (2011) e Schneider C. et 

al. (2020), a maioria dos atores investigados, assim como os produtores de leite na Linha dos 

Alemães, revela que em propriedades familiares onde a produção do leite é a atividade de 

maior relevância econômica as mulheres ainda, em sua grande maioria, são incluídas nesse 

trabalho. No entanto, o que se perdeu, segundo Magalhães (2009), foi o poder de gestão e a 

tomada de decisão que, inicialmente, eram exclusivamente de caráter feminino e, a partir da 

modernização da produção leiteira, passou a ser masculina. 

 O depoimento do Técnico 1 traz elementos que podem representar a ascensão da 

mulher na agricultura familiar: 
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Eu diria que a mulher já tem um papel importante, porque, nas decisões, inclusive 

no nosso trabalho de extensão, a gente procura envolver a mulher. Vou te afirmar 

uma coisa: quando a gente começa um trabalho de extensão e o produtor começa a 

progredir, ele vai vendo a necessidade de investir, tá? Esse processo de sim ou não, 

de quanto e como investir, quando ele não passa pela mulher, a gente tem visto que a 

chance de dar errado é muito grande. Então, quando a gente consegue envolver a 

mulher, os filhos, né? O resultado é melhor. 

 

 O técnico prossegue:  

 

A gente tem um outro técnico aqui que acompanha uma família na produção do 

leite. Ele mensalmente faz uma reunião pra avaliar o resultado da produção do mês, 

calcular gastos e sobras do leite, enfim, o que envolve a atividade ali. E quem faz é o 

marido, a esposa e uma filha, né? Que é jovem, que tá lá na propriedade, ela leva 

tudo na caneta, ela que faz as contas e tal. E ela e a mãe têm uma opinião bastante 

firme com relação aos investimentos. Então, hoje, a mulher, eu não vejo como uma 

questão do futuro, hoje ela já tem uma participação muito grande nas decisões e, por 

conta disso, uma importância muito grande na permanência da família no interior. 

Por que a mulher tem uma preocupação maior com a continuidade da estabilidade, 

da segurança, né? O homem tem uma percepção de resultado, então ele que ver o 

negócio render, e não mensura muito os riscos. Não tanto quanto a mulher hoje em 

dia. 

 

 Recorremos a um trabalho mais antigo para realizar uma comparação através do tempo 

também. Assim, de acordo com Menache e Escher (1996), alguns papéis eram incumbidos 

aos homens, como a contratação de financiamentos. Ainda hoje, os homens são quem fazem a 

maior parte da contratação de crédito. No entanto, com base no depoimento do técnico, 

destacamos o reconhecimento e valorização da opinião da mulher na tomada de decisão 

perante os investimentos. Levando em consideração que o trabalho referido foi escrito há 

mais de 20 anos, esta pequena mudança relatada ilustra como andam em passos lentos o 

reconhecimento e a valorização das mulheres. Desse modo, apesar do reconhecimento que 

encontramos nos depoimentos dos agricultores e, também nas palavras do técnico, muitas 

vezes, este se revela insuficiente perante a análise da prática.  

 Um outro dado relevante trazido por Schneider C. et al. (2020) é que as jovens 

mulheres têm deixado mais o campo do que os jovens homens. De acordo com a pesquisa 

realizada em Vitorino, PR, pertencente a mesma região de Dois Vizinhos, os autores 

encontraram a tendência do êxodo rural entre jovens, principalmente mulheres. Sendo que o 

depoimento do Agricultor 5 em relação à filha, se encaixa nas respostas encontradas pelos 

autores: os agricultores relataram que filhas deixam o campo para estudar, trabalhar e/ou 

morar na cidade, ficando apenas alguns filhos homens. Também afirmaram que poucos jovens 

ficam na propriedade, “muitas vezes atraídos por cursos e formações sem nenhuma ligação 
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com a agropecuária e, com isso, mais voltados ao trabalho na cidade” (SCHNEIDER C. et al., 

2020, p. 250).  

 Os autores dialogam com Ferreira e Alves (2009), que também afirmam que o 

fenômeno se repete em diversas pesquisas referentes à juventude rural, ratificando a 

predominância da saída das jovens mulheres das áreas rurais. Os autores ainda apontam que, 

por esse motivo, a masculinização no campo tem se apresentado de forma crescente. Sob esse 

contexto, o papel da mulher acaba sendo diluído e as conquistas até então adquiridas podem 

acabar se perdendo. Por isso, torna-se essencial a busca por estratégias que incentivem as 

mulheres do campo a conquistar seu espaço e valorização, de modo que inspire e motive as 

mais jovens a permanecerem no campo pelo legado de suas ancestrais. 

 Já discutimos a permanência do jovem anteriormente, mas cabe aqui novamente 

destacar o papel que o jovem possui na continuidade da reprodução da agricultura familiar. 

Nesse sentido,  Loiola, Rodrigues e Grzbieluckas, (2021) colaboram para a reflexão a respeito 

da permanência do jovem, independente do gênero, afirmando que a sucessão familiar terá 

sucesso quando o jovem, lê-se “futuro agricultor”, conseguir, a partir de melhorias, 

vislumbrar um futuro no campo, no qual é possível criar expectativa de vida e de 

desenvolvimento profissional, onde haja conforto e não precise se preocupar com acesso 

limitados à saúde, educação de qualidade, informação, tecnologias, lazer e outros, ou ainda de 

se submeter a viver em uma rotina exaustiva de trabalho com uma renda mínima.  

 Na Linha dos Alemães, contabilizamos a presença de apenas 3 jovens (considerando 

como jovem indivíduos entre 16 e 29 anos6). Quando questionados sobre o papel dos jovens 

na comunidade, os agricultores atribuíram sua importância na ajuda na complementação de 

serviços domésticos e na atividade produtiva. Nenhum agricultor atribuiu aos jovens a função 

mais importante que é possibilidade de continuidade da agricultura familiar.  

 Baseadas nessa problemática, Soares e Roesler (2021) veem a juventude como o ponto 

estratégico para se investir a longo prazo através de políticas públicas. Portanto, os programas 

voltados aos jovens do rural devem ser construídos considerando sua opinião, buscando uma 

interação participativa desses atores de forma compreensiva, ou seja, oportunizar e considerar 

a voz juvenil no exercício de tomada de decisões no processo de formulação de projetos. As 

autoras sugerem que estabelecimento de esferas de consulta pública com a participação da 

juventude pode ser uma forma efetiva de iniciar esse processo.  

 
6 As idades de referência estão baseadas no pré-requisito estabelecido pelo Pronaf Jovem para acesso ao 

programa.   
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 Diante dos dados apresentados sobre alguns aspectos da Dimensão Social, é possível 

constatar diversas limitações não apenas presentes na Linha dos Alemães, mas também nas 

entidades que prestam algum tipo de serviço à comunidade, sendo possível perceber como 

estes problemas fazem parte de um sistema complexo, onde os aspectos abordados, em geral, 

perpassam ou até transpassam uns aos outros. Também, através desta abordagem, é possível 

visualizar a agricultura familiar, em especial, a Linha dos Alemães que, apesar da sua 

particularidade como comunidade, ela não é um sistema social isolado e necessita de fatores 

sociais externos para se manter. De modo que a sustentabilidade, no aspecto social da 

comunidade, só é possível mediante a relação com os elementos externos. Logo, se há falhas 

nos subsídios externos, a sustentabilidade da comunidade é comprometida também, como 

aqui constatado.      

 

5.2 A DIMENSÃO ECONÔMICA 

 

“Toda fortuna tem sua origem na mente. A riqueza está nas ideias – 

não no dinheiro” (Robert Collier).  

  

 O foco da pesquisa ao buscar informações sobre os aspectos econômicos da Linha dos 

Alemães não foi com a intenção de obter dados sobre os valores de rendas médias dos 

agricultores, mas sim se a renda de cada família atende às necessidades básicas7 e é 

satisfatória8.  Dessa forma, foi possível verificar que a fonte de renda na localidade é 

diversificada, como aponta o Quadro 4, sendo a produção de gado leiteiro a mais comum 

dentre os agricultores. 

 

Quadro 4 – Aspectos Econômicos da Linha do Alemães 

TEMÁTICA PRIMEIRAS IMPRESSÕES CONCEITOS NORTEADORES 

Renda a) Três famílias têm como principal fonte 

de renda a produção de leite. 

b) Uma família tem como principal fonte 

de renda o salário fruto do trabalho na 

cidade e pensão por morte. 

c) Uma família depende exclusivamente 

de um benefício proveniente do governo 

a) A renda na Linha dos Alemães é 

proveniente, principalmente, da criação do 

gado leiteiro. 

b) Algumas famílias, que não produzem para 

comercialização, obtêm renda dos salários 

do trabalho na cidade e/ou de benefícios do 

Governo. 

 
7 Para esta pesquisa, iremos compreender necessidades básicas de acordo com o estipulado no inciso IV do 

Artigo 7 da Constituição Brasileira, onde as necessidades vitais básicas são: moradia, alimentação, educação, 

saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social (BRASIL, 1988). 
8:A “renda satisfatória” será utilizada de acordo com a percepção dos agricultores, ou seja, uma renda que 

consiga atender as suas necessidades e a uma certa qualidade de vida. 
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e trabalhos remunerados por hora/dia. 

d) Os agricultores consideram que a 

renda satisfaz às necessidades básicas. 

Consideram ainda que teriam melhor 

qualidade de vida se tivessem uma renda 

mais alta. 

 

Produtividade a) A maioria dos produtores produz leite 

e milho destinados para o consumo do 

gado. A plantação de soja também 

apareceu dentre os produtos produzidos. 

b) Além da produção de derivados do 

leite, como queijo, nata e manteiga para a 

comercialização.  

c) Todas as propriedades contam com 

criação/produção para consumo próprio. 

d) Dentre as produções teremos: a 

criação de porcos, galinhas, vaca de leite, 

hortaliças, tubérculos e frutas.   

a) A produção de maior relevância 

financeira para as famílias é a do gado 

leiteiro.  

b) A produção para o consumo próprio é 

uma prática fortemente presente na 

localidade.  

Programas de 

Crédito/ 

Investimento 

Programas citados: Mais Alimentos e 

Minha Casa Minha Vida.  

Financiamento particular por agências 

bancárias. O dinheiro é destinado à 

compra de equipamentos e produtos.  

A contratação de crédito é comum apenas 

entre os agricultores que produzem leite, e o 

dinheiro é utilizado para otimizar a 

produção.  

Aposentadoria Apenas uma senhora é aposentada.  

Outra senhora busca pela aposentadoria, 

procedimento que corre em justiça. 

Ambas recebem pensão.  

Nenhum dos agricultores possui 

previdência privada.  

Idosos acima de 70 anos da Linha dos 

Alemães possuem como complementação de 

renda a aposentadoria e/ou pensão por morte 

do cônjuge. 

Auxílios do 

Governo 

Uma das famílias possui uma jovem com 

deficiência que recebe o Benefício 

Assistencial à Pessoa com Deficiência.  

Outra família recebe o Auxílio 

Emergencial. 

Houve solicitação de Bolsa Família por 

uma das famílias.    

A necessidade de auxílios governamentais e 

sua aderência são baixas na Linha dos 

Alemães. 

Arrendamento Nenhuma família possui arrendamento 

de terra.  

A prática de arrendamento não é frequente 

na comunidade.  

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 Das 05 famílias representadas na Linha dos Alemães, 03 possuem como principal 

fonte de renda a produção e venda do leite para laticínios e a venda direta ao consumidor 

(produção de derivados), sendo assim, esta é a atividade que predomina entre os agricultores, 

que fazem parte de uma cadeia produtiva9 e apresentam maior estabilidade financeira, 

conseguindo se manter frente à competitividade do mercado, isso pela modernização das suas 

produções advinda da aquisição de ordenhadeiras mecânicas, tratores e refrigeradores em 

galpões estruturados destinados à atividade leiteira. Ainda estas propriedades são aquelas que 

 
9 A cadeia produtiva é um sistema formado por um conjunto de setores econômicos que estabelecem entre si 

significativas relações de compra e venda, que, articuladas de forma sequencial no processo produtivo, envolvem 

toda a atividade de produção e comercialização de um produto, de forma que, no decorrer da cadeia, os produtos 

são crescentemente elaborados, obtendo agregação de valor (VIANA; FERRAS, 2007, p. 25). 
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possuem uma área maior (tamanho) em comparação com as outras duas famílias. Ademais, os 

agricultores afirmaram que a renda satisfaz além das necessidades, mas gostariam de possuir 

um maior rendimento a fim de melhorar a sua qualidade de vida. Como explica o Agricultor 

5:   

“Precisaria aumentar um pouco a renda, porque, assim, no momento, tá tendo um 

salário bom, só que o leite tem altos e baixos. Às vezes, tem meses que dá lucro, tem 

meses que não dá, né? Daí, se aumentar um pouco a quantidade de vacas pra ter um 

salário um pouco melhor, a gente viveria melhor, mais tranquilo.” 

 

 Segundo Oliveira e Silva (2013, p. 706), historicamente, a pecuária leiteira apresenta 

ampla relevância para gerar emprego e renda na agricultura familiar. Nesse sentido, a 

atividade “desencadeia a possibilidade de acúmulo gradual no patrimônio familiar mediante 

aplicação constante e diária de trabalho familiar para a ordenha, manutenção das instalações, 

tratamento e alimentação do rebanho”, apesar disso, seus resultados podem oscilar de acordo 

com características tanto do rebanho (tipo de animal e tamanho do rebanho), quanto valores e 

direcionamento de investimentos para a estruturação dessa atividade e demanda do mercado.  

 Um ponto que deve ser destacado é que os agricultores não atuam associados a 

nenhuma cooperativa, e sim para as empresas privadas. A respeito disso, Rippel, Alves e 

Plein (2018) explicam que, apesar do cooperativismo sobre a produção leiteira já ter sido 

muito forte na região sudoeste do Paraná, a má gestão das cooperativas, associada à 

concorrência com as empresas, resultou na dificuldade da fidelização dos associados e 

consequentemente houve uma queda das cooperativas atuando na região (isso desde seu 

apogeu no ano de 2009, com 27 cooperativas, reduzindo para 11 até o ano de 2016). Os 

autores ainda relatam que muitos agricultores deixaram as cooperativas para responder às 

demandas de empresas privadas, já que estas ofereciam melhor pagamento pelo litro de leite e 

estabilidade. Corroborando, os autores apontam que:  

 

A maioria dos associados das CLAF’s era de pequenos produtores de leite. Em 

2009, em torno de 22% dos produtores de leite no Sudoeste do Paraná estavam 

vinculados às cooperativas de leite, no entanto, correspondiam a uma produção de 

apenas 6% do total do leite produzido na região. Percebemos, então, a importância 

do cooperativismo para os pequenos produtores de leite, menos capitalizados com 

uma produção de no máximo 100 litros, pois provavelmente seriam excluídos da 

atividade caso não estivessem vinculados às cooperativas. Todavia, quando os 

produtores conseguiam um aumento da produção e da produtividade, a 

probabilidade dos mesmos se desvincularem da CLAF era grande [...]. (RIPPEL; 

ALVES; PLEIN, 2018, p. 35-36).   

 

 Desse modo, a implementação das cooperativas provocou uma nova movimentação no 

mercado do leite na região, tornando-o mais competitivo e aumentando o seu valor, 
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possibilitando o crescimento e a melhoria da renda de muitos agricultores familiares, como é 

o caso das três famílias referidas. Todavia, a instabilidade do valor do leite parece ser 

inevitável, pois depende de fatores externos, tais como demanda e oferta de mercado. Frente a 

esta instabilidade, a Agricultora 4 relata que ela e o esposo optaram, além de vender o leite 

para um laticínio, por realizar a complementação da renda através da produção de derivados e 

venda de ovos e galinhas caipiras, como demonstra a fala:  

 

“Além do leite, meu marido vende umas coisas na cidade, derivados do leite, ele 

vende nas casas, né? Leite, nata, manteiga, também vende ovos e galinhas caipiras. 

(...) Ele passa nas casas e vai vendendo, ele tem uma clientela já, e aí, às vezes, tem 

encomenda também.” 

 

 Com base no depoimento, abrimos um parêntese para falar sobre a agroindústria 

familiar. Ela deve ser compreendida como “uma forma de organização social, na qual a 

família rural produz, processa e/ou transforma parte da produção agrícola e/ou pecuária, 

visando à produção de valor de troca que se realiza na comercialização" (MIOR, 2003 p. 178). 

Dessa forma, a produção e comercialização citadas pela Agricultora 4 dos produtos in natura, 

como nata, ovos e carne de frango caipira e produtos processados derivados do leite, como a 

manteiga e o queijo, configuram a atividade como uma agroindústria familiar.  

 Nesse contexto, as agroindústrias familiares representam uma alternativa para os 

agricultores familiares na obtenção de renda, melhorando as condições sociais e econômicas 

dos estabelecimentos. Como afirmam Foguesatto e Machado (2017, p. 303), “além de uma 

maior inserção social, as agroindústrias podem contribuir para a geração de renda na 

Agricultura Familiar por meio da elaboração artesanal de produtos caracterizados como 

diferenciados”. Para Santos (2006), a agroindústria familiar ressignifica a prática tradicional 

das famílias dos agricultores, uma vez que a atividade, inicialmente vista como doméstica 

para o autoconsumo, assume o lugar de uma prática comercial e estratégica para arrecadação 

de renda. 

 No cenário atual, o mercado de produtos provenientes de agroindústrias familiares tem 

se fortalecido ao longo dos anos, já que há uma mudança de comportamento dos 

consumidores, que parecem cada vez mais estarem preocupados com alimentação saudável, 

alterando seus hábitos alimentares. Tais mudanças beneficiam um nicho que pode ser 

explorado pela agricultura familiar, que é a produção de alimentos naturais saudáveis. 

 Colaborando, Matei (2015) atenta para a alteração do perfil consumidor, que tem sido 

orientado pela prática de consumo mais consciente e saudável através de novas alternativas 
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alimentares, tais como os produtos orgânicos, agroecológicos, livres de agroquímicos, o que 

acaba aumentando a demanda para esses produtos e para aqueles que são produzidos de forma 

artesanal. Assim, o aumento da procura por produtos naturais, artesanais e coloniais abre um 

leque de variedades de produção para os agricultores familiares.  

 Outro fator propulsor das agroindústrias familiares foi o alto índice de sobrepeso e 

doenças cardíacas no Brasil, consequência das questões nutricionais, isso derivado da 

produção da agricultura convencional promotora de déficits ambiental e social, estimularam o 

Estado a pautar algumas medidas baseando-se na Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável (SAN). Desse modo, para mitigar estes problemas, algumas políticas – por 

exemplo, o Programa de Alimentação Escolar (PAE) – passaram a acatar tal abordagem, 

considerando dois elementos básicos: o elemento alimentar (produção, disponibilidade, 

comercialização e acesso ao alimento) e a questão nutricional (utilização nutricional e 

biológica do alimento), preocupando-se com a nutrição da população (TRICHES; 

SCHNEIDER, 2010).  

 Entretanto, embora ofereça ótimas alternativas de produção aos agricultores, a 

inserção da agricultura familiar no mercado competitivo é dificultada pelo processo de 

formalização das agroindústrias. Uma vez que, além das questões burocráticas, a formalização 

das agroindústrias exige a adaptação estrutural dos estabelecimentos que, muitas vezes, 

demanda altos investimentos, o que muitos agricultores familiares não possuem condições 

para realizarem. Assim, como uma das alternativas foi criado a modalidade Pronaf 

Agroindústria, mas o programa é pouco abrangente frente ao universo que é destinado.  

 Sob esta perspectiva, Triches e Schneider (2010, p. 944) afirmam que “mesmo que 

uma nova forma de aquisição pública tenha sido criada especificamente para o agricultor 

familiar, ela não terá êxito se continuar complexa em sua execução”. Complementando, 

Santos (2006) assegura que a inadequação da legislação frente à realidade dos pequenos 

agricultores cria a tendência de informalidade, o que pode comprometer a reprodução das 

agroindústrias familiares.  

  O maior desafio da informalidade das agroindústrias familiares, visto por Cavalheiro 

(2010), seria a comercialização dos produtos, pois impossibilita o processo de elaboração de 

uma rotulação adequada e de uma pequena escala de produção, fatores que limitam suas 

vendas para feiras locais e venda direta, como é o caso relatado pela Agricultora 4.  Waquil et 

al. (2013) confirmam a dificuldade de inserção no mercado. No entanto, os autores veem a 

atividade com boa expectativa: 
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O entendimento dos mercados, suas potencialidades e seus gargalos à inserção das 

agroindústrias rurais é uma problemática desafiadora. Mesmo diante da 

informalidade de muitas experiências de agroindustrialização, a comercialização dos 

produtos das agroindústrias rurais possui perspectivas animadoras, principalmente 

no que diz respeito a algumas características da demanda na sociedade 

contemporânea, haja vista a procura por uma vida mais saudável e a preocupação 

com o meio ambiente (WAQUIL et al., 2013, p. 30). 

 

 Exposto isso, ressaltamos que muitos agricultores familiares conseguiram fazer das 

agroindústrias sua fonte de renda principal e, mesmo possuindo dificuldades com a 

formalização, tiveram êxito em seus empreendimentos. A maior dificuldade ficou para 

agricultores familiares pouco capitalizados que, muitas vezes, deixam de vender seus produtos 

intimidados pelo fato de não estarem legalizados, ou continuam na informalidade, porém a 

produtividade e comercialização dos produtos são limitadas.   

 Fechado o parêntese sobre as agroindústrias familiares, percebemos que, apesar da 

segurança fornecida aos agricultores pela garantia de rentabilidade através da venda do leite 

para empresas, existe uma fragilidade advinda desse mercado, marcada pela oscilação dos 

preços. Essa instabilidade nos preços faz com que os produtores busquem o aumento da 

renda, seja almejando/planejando o aumento do próprio rebanho e consequente aumento de 

produção (como exposto pelo Agricultor 5), seja através de rendas complementares (como o 

caso da Agricultora 4).  

 Concordando com o exposto, Alberton (2019), relata que, no sudoeste do Paraná, uma 

pequena porção de agricultores familiares, cerca de 6,8%, possui renda em torno de R$ 

2.862,00 a R$ 4.770,00. Englobando os agricultores que estão inseridos na produção de 

laticínios e possuem maior acervo tecnológico. As rendas mais altas também estão atribuídas 

às famílias que possuem atividades concomitantes às atividades leiteiras na propriedade. 

 Passando para a segunda situação deparada na Linha dos Alemães, teremos que uma 

das famílias compõe a maior parte da renda através do trabalho assalariado na cidade pelo 

recebimento de uma pensão por morte do cônjuge à agricultora de 73 anos. A Agricultora 1 

relata que, apesar de trabalhar na cidade, o desejo do filho é de voltar a trabalhar no campo, 

conforme demonstrado no trecho a seguir:    

  

“O meu filho é, como que eu posso dizer, assim? É motorista de uma loja de 

material de construção na cidade. Ele leva os materiais de um lado pro outro 

quando precisam, né? [...] Minha nora vai com ele pra cidade duas vezes por 

semana, pra trabalhar numa casa de diarista. [...] O meu filho sempre gostou de 

lidar com a terra, sempre foi do interior, assim, e quer fazer de tudo pra voltar. 

Porque a gente arrendava muito sítio, né, pra plantar, né? Daí, foi que todo 

mundo começou plantar, né? Daí, ficou pouco, né? Daí, ele se obrigou a ir 

trabalhar de empregado, né?” 
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 Nesse sentido, um estudo sobre mercado de trabalho do Centro de Estudos Avançados 

em Economia Aplicada da USP (Cepea) explica que o comportamento de buscar empregos na 

cidade morando no meio rural é uma tendência no país. Sendo que, entre 2012 e 2018, houve 

um acréscimo de 41,5% para 47,5% na participação de residentes rurais atuando em empregos 

não-agrícolas. Os trabalhos na indústria e comércio ganham destaque nesse cenário, pois a 

demanda de mão de obra tem aumentado ao longo dos anos com o avanço das indústrias.  

 Apesar disso, Barros, Almeida e Castro (2019) apontam que a necessidade de 

trabalhos não-agrícolas depende do mercado de trabalho local, influenciado pela oferta de 

oportunidades referentes ao tipo de trabalho e à remuneração. Assim, os moradores do meio 

rural devem avaliar cautelosamente se a saída do campo e da atividade agrícola será realmente 

mais rentável.   

 Para Reardon, Berdegué e Escobar (2001), a escolha do morador do meio rural em 

tentar se inserir no mercado de trabalho não-agrícola pode ocorrer por diferentes motivos. De 

um lado, existe a atração pela possibilidade de melhoria de renda e, por outro, existe as 

dificuldades em se manter na atividade agrícola mediante as mudanças que extinguem 

oportunidades ou redução de rendimento, pressionando ou expulsando o agricultor desse 

meio, o que vai ao encontro à fala supracitada da Agricultora 1. 

 Contudo, uma das estratégias realizadas pelos agricultores familiares é a combinação 

dos trabalhos agrícolas e não-agrícolas dentro das propriedades e famílias, o que contribui 

para assegurar renda e reprodução dessa categoria. Tal estratégia tem sido frequente na 

agricultura familiar, dando origem ao fenômeno denominado de pluriatividade, que é definido 

por Godoy (2013, p. 6):  

 

[...] como a interação das diversas atividades agrícolas e não-agrícolas que a família 

pode exercer dentro das possibilidades existentes na própria propriedade, bem como 

atividades fora da sua propriedade, criando um mercado amplo de trabalho, não 

somente as atividades agropecuárias serão priorizadas e realizadas. Entretanto, isto 

não significa que os agricultores familiares e suas propriedades deixarão as 

atividades agropecuárias para se dedicar exclusivamente as atividades não-agrícolas, 

a pluriatividade deve ser vista como uma estratégia para a melhoria de renda e 

qualidade de vida para a família. 

  

 A autora ainda tece a reflexão de que a agricultura familiar, ao se integrar com o 

capitalismo, ao contrário de desaparecer, suas formas de produção e reprodução social foram 

adaptadas. Assim, a pluriatividade assume papel estratégico adaptativo sob o paradigma de 

desenvolvimento atual. Nesse contexto, possibilita aos agricultores familiares (por meio de 
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trabalhos agrícolas e não-agrícolas) se fortalecerem e manterem a reprodução social e 

econômica da família e, consequentemente, o desenvolvimento rural. 

 Segundo Schneider et al. (2006) a escolha da família em aderir ou não à pluriatividade 

depende de variantes que permeiam a vida do agricultor, tais como questões exógenas, 

sociais, econômicas e ambientais, mercado de trabalho, mercado, infraestrutura da 

propriedade, gênero, faixa etária e hierarquia familiar, entre outros fatores. Para os autores, a 

pluriatividade é um fenômeno heterogêneo, pois abarca diferentes estratégias para a 

manutenção das diferentes famílias em contextos distintos. Os autores afirmam que a: 

 

[...] interação entre atividades agrícolas e não agrícolas tende a ser mais intensa à 

medida que mais complexas e diversificadas forem as relações entre os agricultores 

e o ambiente social e econômico em que estiverem situados. Isto faz com que a 

pluriatividade seja um fenômeno heterogêneo e diversificado que está ligado, de um 

lado, às estratégias sociais e produtivas que vierem a ser adotadas pela família e por 

seus membros e, de outro, dependerá das características do contexto em que 

estiverem inseridas (SCHNEIDER et al., 2006, p. 3). 

 

  Ratificando a afirmação, podemos identificar, na própria localidade estudada, 

diferentes formas de combinações de trabalhos agrícolas e não-agrícolas, ou seja, os 

agricultores lançam mão das estratégias da pluriatividade. Incluindo, assim, não apenas o 

trabalho remunerado fora da propriedade, como o caso relatado da Agricultora 1, mas 

também, no exemplo da Agricultora 4, é viabilizada arrecadação de renda por meio da 

agroindústria familiar. Ademais, há o caso relatado pela Agricultora 2, que veremos a seguir, 

no qual o marido realiza trabalhos em propriedade vizinhas.   

  A situação econômica mais preocupante nesta pesquisa foi encontrada na família que 

tem como principal fonte de renda o Benefício de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa com 

Deficiência10. Essa renda principal é complementada através de serviços remunerados por 

hora/dia de trabalho realizado pelo pai da família; o dinheiro total recebido é pouco mais de 

um salário-mínimo nacional11 e o montante é usado para sustentar 5 pessoas. A Agricultora 2 

descreve suas dificuldades:  

  

 
10 O Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência, que comprove não possuir meios de prover a própria 

manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do grupo 

familiar seja menor do que um quarto do salário-mínimo. Por se tratar de um benefício assistencial, não é 

necessário ter contribuído para o INSS para ter direito a ele. No entanto, este benefício não paga 13º salário e não 

deixa pensão por morte (BRASIL, 2011). 
11 O último reajuste do salário-mínimo nacional foi realizado em 31 de janeiro de 2021, pelo então presidente, 

para o valor de 1.100,00 reais (BRASIL, 2021).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742compilado.htm
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A renda nossa aqui é, que meu marido trabalha por dia, né? Ele nunca foi 

fichado, porque ele também não sabe ler, né? Hoje até apareceu um serviço e 

ele foi ajudar um vizinho ali pra baixo. E eu ganho o benefício dela (filha 

com deficiência), tipo um aposento feito no meu nome, né? Daí é assim, eu 

não posso sair trabalhar, tenho que cuidar dela, né? Ficar com ela em casa, 

né? O serviço que eu faço é cuidar da casa, cuido de uma hortinha e trato os 

bichos.   

  

 O relato da Agricultora 2 revela um lado pouco conhecido da Agricultura Familiar 

duovizinhense, com dificuldades mais agravadas para se obter renda e prover o sustento de 

uma família. Cenário que, mesmo incomum, se repete em outras comunidades, como o 

Técnico 1 expõe:  

 
Dois Vizinhos tem uma quantidade, eu não consigo te dizer agora, de 

agricultores que estão naquela linha entre o campesinato e a Agricultura 

Familiar, que ele é autossuficiência mesmo, é basicamente o necessário para 

continuar existindo, né? Tem disso ainda, tem muita gente no interior que 

recebe auxílio, bolsas, bolsa família, essas coisas. Tem pobreza no interior 

de Dois Vizinhos, a gente quase não vê, né? Porque é assim, o que esses 

agricultores produzem não aparece na economia: o franguinho, porquinho, a 

batata doce que eles plantam, eles consomem, fica ali e esse número gira, 

não é formalizado, e aí eles quase nunca aparecem, mas tem muita carência 

no interior. 

 

 Sobre o aspecto da pobreza no meio rural, Gazolla, Aquino e Simonetti (2017, p. 177) 

analisaram as condições socioeconômicas e produtivas dos agricultores familiares do estado 

do Paraná. Para os autores, 1/3, aproximadamente 36,5% desses agricultores, são 

considerados pobres, sendo que as principais dificuldades que “impedem de se desenvolverem 

com liberdade são as restrições de área, baixo nível tecnológico e de instrução formal, idade 

avançada, pouca organização social, não recebimento de assistência técnica e baixas rendas 

agropecuárias”, muitos desses fatores são realidade nos aspectos sociais na Linha dos 

Alemães.  

 Na mesma direção, o estudo de Alberton (2019), a respeito dos efeitos da 

modernização da agricultura na região sudoeste do Paraná, relata as dificuldades que os 

agricultores familiares que não se modernizaram possuem na obtenção de renda e saída dessa 

condição em relação àqueles agricultores familiares que acompanharam a modernização na 

agricultura. Assim sendo:   

 
[...] possuem condições insuficientes para sair da situação de pobreza em que se 

encontram. As propriedades não possuem instrumental tecnológico suficiente para 

competir com agricultores familiares mais modernizados, tendo, deste modo, 

propriedades com menor produtividade, na maioria das vezes, subutilizadas e que 
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não apresentam diversificação produtiva, o que poderia representar para esses 

pequenos agricultores um diferencial competitivo (ALBERTON, 2019, p. 76). 

 

 

 Dentre as limitações citadas, o tamanho das propriedades é um fator que desafia o 

crescimento sustentável da agricultura familiar, pois limita a produção, impedindo que 

concorram com agricultores que possuem maiores tamanhos de terra (SAVOLDI; CUNHA, 

2010). Assim, um dos principais fatores que ajudam a compreender a pobreza no meio rural é 

o tamanho de suas propriedades, uma vez que a terra é o elemento fundamental para a 

atividade agrícola. Quanto menor a terra, menor a capacidade de competição com agricultores 

que possuem terras maiores, logo, muitas vezes os agricultores de pequenas propriedades 

possuem menos que o mínimo necessário para tirar o sustento da família através da 

agricultura somente (GAZOLLA; AQUINO; SIMONETTI, 2017).  

 Esta diferenciação do tamanho das propriedades foi confirmada durante as visitas à 

Linha dos Alemães. Todavia, para melhor compreensão da mensuração dos tamanhos de 

propriedades, recorremos à conceituação de módulo rural e módulo fiscal. O módulo rural é 

empregado como referência para diferenciar os imóveis rurais. A base da classificação é o 

tamanho de área estabelecida por cada região, levando em consideração particularidades da 

produção agrícola regional e o conceito de propriedade familiar12 (COSTA; PAULINO, 

1992). Legalmente, o módulo rural é referenciado no inciso II, do Artigo 4º, da Lei n.º 

4.504/64, conhecida como Estatuto da Terra.  

 Ademais, o módulo rural é estabelecido de acordo com características regionais. 

Sendo considerados: 

[...] tipo de solo, clima, relevo, distância dos centros urbanos e suas dimensões estão 

intimamente ligadas ao conceito de propriedade familiar, ou seja, o módulo rural é a 

porção mínima de terra necessária para a manutenção da família camponesa – área 

inferior a esta é considerada minifúndio (ZENERATTI, 2017, p. 448).  

 

 A Lei n.º 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, define como pequena propriedade o 

imóvel rural com um a quatro módulos fiscais; média propriedade, o imóvel rural com área 

superior a quatro até quinze módulos fiscais (BRASIL, 1993). Caso a propriedade seja 

inferior a um módulo rural a propriedade, é definida como minifúndio (BRASIL, 1964). Com 

base nesses dados, classificamos as propriedades dos agricultores da Linha dos Alemães 

transformando o tamanho relatado de suas terras em módulos fiscais, de acordo com aa 

 
12 Propriedade familiar é o imóvel rural que é direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, 

absorvendo-lhes toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com 

área máxima fixada para cada região e tipo de exploração e eventualmente trabalho com ajuda de terceiros 

(BRASIL, 1964). 
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Tabela 1. Considerando que, conforme fixado pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), 1 módulo fiscal de Dois vizinhos equivale a 20 hectares 

(EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2021).  

 

Tabela 1 – Classificação das propriedades da Linha dos Alemães conforme o módulo fiscal 

 

Agricultor 

 

Tamanho relatado 

Tamanho em 

Hectare(s) 

Equivalência do 

Módulo Fiscal 

Classificação da 

propriedade 

 

1 Um quarto de terra 0,6050 0,03025 Minifúndio 

2 Dois quartos de terra 1,2100 0,0605 Minifúndio 

3 4 Alqueires 9,6800 0,484 Minifúndio 

4 2 Alqueires 4,8400 0,242 Minifúndio 

5 7 Alqueires 16,9400 0,847 Minifúndio 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 A Tabela 1 revela que as propriedades da Linha dos Alemães estão enquadradas 

dentro da mesma classificação perante o seu tamanho, sendo consideradas como minifúndios. 

Os minifúndios são definidos pelo Estatuto da Terra como os imóveis rurais com área e 

capacidade inferiores às da propriedade familiar (BRASIL, 1964). Em outras palavras, o 

minifúndio, teoricamente, é a propriedade que não possui área suficiente para se reproduzir 

economicamente diante da região que pertence e pelo tipo de exploração ali exercida. 

 Apesar de estarem na mesma classificação, é possível visualizar que os agricultores 

inseridos na cadeia produtiva possuem maior posse de terra em comparação aos demais. 

Considerando os tamanhos das propriedades apresentados na Tabela 1, as terras dos 

agricultores 3, 4 e 5 (módulos fiscais equivalentes a, respectivamente, 0,484; 0,242 e 0,847) 

são relativamente maiores se comparadas com as terras das agricultoras 1 e 2 (módulos fiscais 

equivalentes a, respectivamente, 0,03025 e 0,0605). 

 Tal diferença ficou visível também durante as visitas, pois as propriedades dos 3 

agricultores que produzem leite possuem uma organização espacial diferente das demais; por 

conta do maior espaço, as casas ficam separadas das plantações, do gado e demais animais 

que são criados para autoconsumo, próximos às residências ficam apenas as hortas e animais 

domésticos (cachorros e gatos). Já nas outras duas casas, a criação de animais para 

autoconsumo, pequenos estábulos, galinheiros e hortas ficam bem próximos às residências; 

pouco mais distante, mas ao alcance dos olhos, ficam os pequenos chiqueiros, assim, a 

quantidade de terra que “sobra” para a produção de algo é ínfima. Desse modo, com o que foi 
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exposto até aqui, percebemos que, mesmo pertencendo a mesma classificação de minifúndio, 

existem diferenças no modo de reprodução econômica entre os agricultores.  

 Apesar dos diferentes tamanhos das propriedades, todos os agricultores possuem 

algum tipo de produção para o consumo próprio. Dentre as produções em comum para as 

cinco famílias, estão pelo menos uma vaca de leite, um porco, galinhas caipiras, árvores 

frutíferas, hortaliças, mandioca, batata doce e feijão. A Agricultora 1 relata que a renda 

familiar consegue atender às necessidades da família, porque a propriedade ajuda na 

economia em relação às compras realizadas em mercados. Como relatado:  

 

A renda dá, né? Porque a gente cria as coisinhas, tem galinha, tem ovo, tem 

sempre um porquinho pra matar, né? E eu planto batata, mandioca, tenho a 

minha hortinha, né? Se for ver a gente tem de tudo, né? Às vezes, a gente 

depende também sim do mercado, né? Que nem, assim, o arroz, o açúcar, a 

farinha, o sal, essas miudezas, que são negócios que a gente não tem, daí a 

gente vai no mercado. Só que o mercado hoje é muito caro, né? Se fosse o 

caso de a gente precisar comprar tudo, aí não tem como. 

 

  

No mesmo sentido, a Agricultora 2 complementa:  

 

A gente leva, né? Porque no interior você planta uma mandioquinha, uma 

verdura, essas coisas assim, né? Aí vai indo, né? Mas que nem diz o povo, se 

viver só disso (da renda) quase não dava, né? Porque tudo é caro pra 

comprar. 

 

 A partir desses dois depoimentos, identificamos a importância que a produção para 

autoconsumo assume na agricultura familiar, especialmente naquelas propriedades em que a 

renda é mais baixa, proporcionando, assim, uma segurança alimentar dessas famílias. De 

acordo com Fiorese (2017), a produção para o autoconsumo se trata de uma prática tradicional 

que garante a reprodução social dos agricultores. A autora enfatiza a relevância da sua função 

no desenvolvimento rural brasileiro contemporâneo, uma vez que se faz presente não apenas 

de forma majoritária nos estabelecimentos rurais, mas também na maioria dos 

estabelecimentos agropecuários.    

 Sob essa perspectiva, fica evidente a necessidade de haver uma assistência técnica 

especializada no desenvolvimento das pequenas áreas de terra para assim promover a ajuda 

aos agricultores empobrecidos, fornecendo auxílio para que estes encontrem uma forma mais 

adequada de utilizar o espaço da sua propriedade, visando uma produtividade capaz de prover 

a necessidade da família e que possibilite o direcionamento de atividades rentáveis dentro ou 

fora da propriedade.   
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 Ao falar sobre a aquisição de créditos, as agricultoras não souberam especificar quais 

foram os programas acionados para a obtenção de crédito, sendo que todas as propriedades 

que produzem leite confirmaram a contratação creditaria para a compra de equipamentos e 

melhorias para a propriedade. A Agricultora 4 recorda de ter utilizado o financiamento para a 

construção da sua casa há mais de 10 anos, através do programa Minha Casa Minha Vida13. Já 

Agricultor 5 relata que o Programa Mais Alimento14 e financiamentos particulares em bancos 

possibilitaram a ele e ao irmão (Agricultor 6) a compra das vacas de leite, ordenhadeiras 

mecânicas, refrigeradores para armazenar o leite, tratores, estruturação do estabulo e 

pastagens.  

 A partir dos dados levantados, percebemos que o acesso às políticas públicas não é 

frequente na Linha dos Alemães, o que pode ter sido provocado pela falha nos trabalhos de 

extensão rural e consequente falta de informação e conhecimento dos programas que 

poderiam ajudar no desenvolvimento rural, como já discutido anteriormente na Dimensão 

Social. Mesmo assim, as políticas públicas desenvolvidas para o meio rural têm sido 

importantes ferramentas no auxílio aos agricultores familiares a permanecerem no campo e a 

alcançarem melhoria da qualidade de vida, em especial, aquelas que possibilitam acesso ao 

crédito facilitado como o Pronaf. No entanto, o acesso não é tão abrangente.  

 Para entender melhor sobre a abrangência das políticas públicas, recorremos a 

Tonneau, Aquino e Teixeira (2005), que retratam o exemplo do Pronaf. Segundo os autores, 

nos anos iniciais (1995 a 1998), o programa apresentou grande potencial econômico, uma vez 

que, a cada duas operações de créditos realizadas pelo Pronaf, houve a criação de pelo menos 

um novo posto de trabalho rural, evidenciando a aptidão para manter e estabilizar o emprego 

no campo. Além disso, possibilitou o aumento dos rendimentos de uma parte dos benificiários 

e manteve estabilizada a renda de outra parte. Não obstante, os autores apontam para um viés 

que beneficiou os agricultores familiares mais capitalizados e regiões mais produtivas. Assim 

sendo:  

 
13 O programa Minha Casa Minha Vida foi um programa habitacional lançado pelo governo federal em 2009. O 

programa oferecia subsídios em que parte do valor era paga pelo governo e as condições diferenciadas de 

financiamento para famílias com renda mensal de até R $ 7.000. Em 2020, foi substituído pelo programa Casa 

Verde e Amarela (BRASIL, 2009; BRASIL, 2021). 
14 O Programa Mais Alimentos foi criado em 2008 com o objetivo de fomentar a produção de alimentos e 

incrementar a produtividade da Agricultura Familiar. Garante produção tecnologia para os produtores, 

financiamento e, ao mesmo tempo, assistência técnica. Tudo isso por meio de linhas de crédito direcionadas à 

modernização da infraestrutura das unidades produtivas do Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar) – e da realização de parceria com a indústria nacional para ofertar produtos de qualidade a 

preços mais acessíveis (BRASIL, 2012). 
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Esses resultados positivos se restringiram, no entanto, a algumas regiões do País. No 

período de 1995 a 2001, de cada R$ 100,00 aplicados pelo Programa, R$ 78,00 eram 

empregados nas Regiões Sul e Sudeste. A Região Sul, ainda que detivesse apenas 

21,2% do público-alvo, recebeu mais de 60% dos recursos do Programa. 

Contraditoriamente, a Região Nordeste, contando com mais da metade dos 

produtores potencialmente beneficiários (52%), recebeu apenas 13,7% dos recursos 

aplicados pelo Programa (TONNEAU; AQUINO; TEIXEIRA, 2005, p. 71). 

  

Os autores ainda indagam:  

 

Os agricultores familiares das regiões mais pobres do País, em relação a condições 

de produção, teriam sido, mais uma vez, esquecidos? Assistiu-se, com o Pronaf, a 

desenvolvimento de uma “nova modernização desigual” no interior da agricultura 

brasileira, desta feita no seio da própria agricultura familiar? (IBIDEM, 2005, p. 71). 

 

 Desse modo, apesar de tratar de regiões e épocas distintas, atualmente ainda 

conseguimos perceber este viés sendo reproduzido na linha pesquisada, na qual visualizamos 

as políticas públicas, mesmo que de forma tímida, aparecerem apenas nas propriedades em 

que existe produtividade com relevância econômica. De acordo com Alberton (2019, p. 73), 

as políticas públicas voltadas à agricultura familiar têm seu acesso, na grande maioria das 

vezes, por agricultores que estão “mais integrados, organizados associativamente, ou ainda 

por aqueles que possuem maior capacidade de gestão das suas propriedades, visto o exemplo 

do Pronaf, que é a principal política voltada para esse segmento”.  

 Tendo apresentado estes aspectos econômicos, aproveitamos o ensejo para fazer a 

comparação dos dados apresentados com o estudo realizado por Gazolla, Aquino e Simonetti 

(2017), que considerou apenas os agricultores familiares do grupo B15 do Pronaf. O estudo 

constatou que a composição da renda no rural é mais comum por outros meios do que pela 

própria atividade agrícola, sendo que a receita advinda de atividades agropecuárias16 

correspondem a 26,08%, enquanto outras receitas correspondem a 73,92%. Dentre as outras 

receitas, há a predominância da aposentadoria e pensão por morte do cônjuge. O segundo 

lugar ficou para a composição de renda através de salários recebidos do trabalho realizado 

fora das propriedades, demonstrando que as atividades não-agrícolas e a pluriatividade são 

correlatas entre os agricultores familiares mais pobres. 

 
15Enquadram-se no Grupo B do Pronaf os agricultores familiares com renda bruta anual familiar de até R$ 

23.000,00 (BRASIL, 2018). 

 16A Receita Agropecuária foi obtida pelo somatório do valor das vendas de produtos vegetais, animais em geral e 

seus produtos, animais criados em cativeiros (jacaré, escargot, capivara e outros), húmus e esterco (GAZZOLA; 

AQUINO; SIMONETTI, 2017).  
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 Em comparação, na Linha dos Alemães, nos deparamos com as três situações, no 

entanto, a que se fez mais presente foi a renda advinda da produção agropecuária (produção 

do leite). Ressaltamos que esta predominância está sujeita a variação, tendo em vista que a 

amostragem aqui abordada retrata um terço da Linha dos Alemães. No que diz respeito à 

aposentadoria, encontramos apenas uma senhora aposentada há mais de 10 anos. Apesar de 

receber a aposentadoria, os filhos (Agricultores 5 e 6) trabalham com a produção de leite, da 

qual é obtida a maior parte da renda no estabelecimento.  

 Ainda sobre a aposentadoria, a Agricultora 1 relata que está contando com a ajuda de 

um advogado para obter este direito. Aliás, a agricultora acredita que logo será possível estar 

aposentada, enquanto isso, a renda é composta pela pensão por morte do cônjuge e do salário 

do trabalho na cidade realizados pelo filho e nora, o que corresponde a maior parcela do 

rendimento total familiar. Nesse sentido, constatamos que o que foi apresentado por Gazolla, 

Aquino e Simonetti (2017, p. 192) também é realidade na Linha dos Alemães: 

 

[...] os dados sobre os ganhos econômicos dos agricultores pobres demonstram que 

seu escasso capital financeiro é obtido muito mais por receitas de aposentadorias, 

pensões, atividades não agrícolas e a pluriatividade do que por meio da própria 

produção agropecuária existente nos estabelecimentos. Exceção deve ser feita em 

relação à produção para autoconsumo, que é representativa dentro das referidas 

propriedades rurais. Embora esta não seja uma receita monetária, ela é fundamental 

aos processos reprodutivos dos agricultores. No entanto, na ausência de outras 

fontes de receita, dificilmente esses produtores reuniriam condições mínimas para 

permanecer no campo, o que sinaliza para a necessidade de políticas públicas 

estruturantes buscando fortalecer sua capacidade de gerar renda no meio rural onde 

vivem. 

 

 Tendo isso em vista que os agricultores em estado de pobreza não conseguem 

progredir se modernizando minimamente ou empregando estratégias diversificadas de 

produção para uma de renda, pois não possuem assistência suficiente para estimular 

possibilidades alternativas de obtenção de renda. Quando falamos em estímulos, não estamos 

nos referindo a apenas ao financeiro, mas no sentido de instruir o agricultor e direcioná-lo a 

novas possibilidades e oportunidades.  

 Nesse contexto, quando existem as possibilidades de estratégias viáveis para esses 

agricultores, eles se deparam com a existência de barreiras e dificuldades, o que acaba criando 

uma classe de exclusão de agricultores familiares aos benefícios. E talvez este seja um dos 

motivos pelo qual o meio rural segue se apresentando como um local de desigualdades, e isso 

se faz presente e é refletido nos aspectos sociais, econômicos e ambientais, afastando esta 

categoria da sustentabilidade que lhe é possível.       
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 Sobre o que foi apresentado, é importante ressaltarmos que a realidade da pobreza no 

meio rural de Dois Vizinhos e na Linha dos Alemães não é predominante, mas, diante das 

informações e condições encontradas, detectamos a necessidade de um olhar para aqueles 

agricultores que apresentam dificuldades na geração de renda e até mesmo na produção do 

mínimo para sobrevivência e manutenção da família. Dessa forma, é importante buscar 

soluções que contemplem as dificuldades e possibilitem a melhoria da qualidade de vida 

desses agricultores através dos pilares do desenvolvimento sustentável, já que as políticas 

públicas, e até mesmo estudos acadêmicos relacionados à sustentabilidade no meio rural, 

normalmente, se debruçam sobre uma agricultura familiar produtiva, inserida no mercado e 

pertencente as cadeias produtivas.    

 

5.3 A DIMENSÃO AMBIENTAL   

 

“O ambiente é o que somos em nós mesmos. Nós e o ambiente somos 

dois processos diferentes; nós somos o ambiente e o ambiente somos 

nós” Jiddu Krishnamurti.  

 

 Ao observar a questão ambiental, levamos em consideração o meio ambiente, 

conforme Reigota (1991). Para o autor, existem três tipologias que definem o meio ambiente: 

a Naturalista, na qual o termo meio ambiente se apresenta como sinônimo de natureza 

intocada, evidenciando somente os aspectos naturais; a Antropocêntrica, em que o termo meio 

ambiente evidencia a utilidade dos recursos naturais para a sobrevivência do ser humano, e a 

Globalizante, onde o termo meio ambiente se refere às relações recíprocas entre natureza e 

sociedade. Nesse trabalho, utilizamos a concepção globalizante, pois entendemos que o termo 

engloba as demais tipologias e define adequadamente o meio ambiente não apenas como um 

lugar natural, mas também como um local onde natureza, homem e sociedade se encontram e 

se relacionam. Assim, o Quadro 5 apresenta os aspectos ambientais encontrados na Linha dos 

Alemães.  

 

Quadro 5 – Aspectos Ambientais da Linha dos Alemães 

TEMÁTICA PRIMEIRAS IMPRESSÕES CONCEITOS NORTEADORES 

Água a) O acesso à água é limitado pelas 

condições climáticas; em épocas secas, 

a comunidade sofre com falta de água; 

 b) A qualidade da água raramente é 

verificada, e  

Tanto o acesso, quanto a qualidade da 

água, são incertos na Linha dos 

Alemães. 

https://www.oeco.org.br/blogs/frases-do-meio-ambiente/26849-frases-do-meio-ambiente-jiddu-krishnamurti-250113/
https://www.oeco.org.br/blogs/frases-do-meio-ambiente/26849-frases-do-meio-ambiente-jiddu-krishnamurti-250113/
https://www.oeco.org.br/blogs/frases-do-meio-ambiente/26849-frases-do-meio-ambiente-jiddu-krishnamurti-250113/
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c) O tratamento da água não é realizado 

nem pelos agricultores nem pela ATER 

ou prefeitura.  

 

Destino dos 

Resíduos 

a) O descarte dos resíduos sólidos (lixo 

reciclável e lixo do banheiro) é 

realizado a céu aberto, em um ponto 

comum para a comunidade, onde é 

coletado duas vezes por ano pelo 

caminhão responsável pela coleta de 

lixo no município;  

b) Lixo orgânico é enterrado/ utilizado 

como adubo da horta (restos de 

comidas, muitas vezes, são destinados 

aos animais), e   

c) O lixo proveniente dos produtos 

químicos (galões/recipientes) é 

descartado junto aos demais lixos 

recicláveis. 

A coleta do lixo na Linha dos Alemães 

é realizada duas vezes por ano. O lixo é 

acumulado ao ar livre em um ponto 

comum para todos os moradores da 

comunidade.   

Saneamento 

Ambiental  

Além do acesso, do tratamento da água 

e da coleta de lixo, já mencionados, há 

a presença de esgoto nas casas, assim, 

todas elas possuem fossas onde se 

destinam os dejetos das cozinhas e 

banheiros. 

O saneamento básico, de forma geral, 

deixa a desejar na Linha dos Alemães. 

Solo a) Em alguns estabelecimentos a 

análise de solo é feita; 

 com certa frequência por sugestão da 

assistência técnica privada; 

b) Os estabelecimentos que não 

recebem com tanta frequência a 

assistência técnica realizaram a análise 

de solo pelo menos uma vez, porém 

isso não se repetiu, e  

c) No geral, os agricultores avaliaram o 

solo como bom e produtivo.   

O solo da Linha dos Alemães possui 

boa qualidade, a análise e 

complementação para sua melhoria é 

realizada apenas por agricultores que 

possuem assistência técnica privada.  

Agroquímicos a) Os agroquímicos são utilizados nas 

plantações que não são destinadas ao 

autoconsumo por sugestão da 

assistência técnica privada. 

b) Durante a aplicação, os agricultores 

relataram a utilização de luvas e de 

máscaras como equipamentos de 

segurança, e 

c) Os agricultores relataram nunca 

terem passado mal após a realização da 

aplicação de agroquímicos.  

A utilização de agroquímicos na Linha 

dos Alemães é orientada pela 

assistência técnica privada, se fazendo 

presente apenas nas propriedades que 

realizam plantações em maiores escalas 

para venda ou alimentação do gado.  

Práticas 

Ecológicas / 

Áreas de 

Preservação 

a) De acordo com os agricultores, todas 

as propriedades possuem áreas 

preservadas;  

b) Apenas 3 propriedades possuem o 

Cadastro Ambiental Rural (CAR); 

c) O plantio de árvores foi relatado por 

alguns moradores, e 

d) Os agricultores afirmaram realizar a 

separação do lixo, possibilitando o uso 

dos resíduos orgânicos para 

adubação do solo da horta.  

As práticas ecológicas na Linha dos 

Alemães se resumem em atividades 

simples, como a preservação de mata 

nativa, plantio de árvores, separação do 

lixo e adubação orgânica.  

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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 Para início desta discussão, partiremos do princípio legal que estabelece o direito do 

cidadão brasileiro de possuir saneamento básico. Direito este que tem como objetivo preservar 

ou modificar o meio ambiente para garantir o bem-estar da população, principalmente através 

da prevenção de doenças, promoção da saúde, qualidade de vida e auxiliar em atividades 

econômicas. De acordo com a  Lei n° 11.445/2007 da Constituição Brasileira, o saneamento 

básico é definido como “o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de 

resíduos sólidos e de águas pluviais” (BRASIL, 2007).  

Atualmente, o termo Saneamento Básico é chamado tecnicamente de Saneamento 

Ambiental. Os serviços mais comuns atribuídos ao Saneamento Ambiental são o acesso à 

água potável, coleta de lixo e tratamento de esgoto (TRATA BRASIL, 2021). De acordo com 

Santos (2009), o saneamento básico é um elemento determinante para a saúde da população. 

Entretanto, apesar de ser um direito previsto em lei, nem todas as regiões do Brasil possuem 

tais serviços, destacando a carência dos mesmos em áreas de periferia urbana e nas áreas 

rurais. 

 Com base no pressuposto, verificamos que os serviços de saneamento ambiental não 

se fazem tão presentes na Linha dos Alemães, a começar pelo abastecimento de água, uma das 

maiores reclamações dos agricultores da comunidade, pois, em épocas mais secas, sofrem 

com a escassez de água. O relato da Agricultora 4 retrata as dificuldades a esse respeito: 

  

Agora, o que faz falta pra nós, da Linha dos Alemães, é um poço artesiano, isso sim 

faz falta [...]. Já sofremos com falta de água, de não ter pra limpar uma casa, lavar 

uma roupa, das vacas virem à noite, berrando que não tem água pra elas tomarem. O 

que a gente fez, foi que meu marido cavoucou um poço no banhado do vizinho e 

encanou água para as vacas e, daí, pra gente tomar água em casa, a gente ia buscar 

com as garrafas pets, a gente passa uns apertos com a falta de água. [...]. Aqui na 

nossa terra não tem água (nascente, rio), né? A gente pega (a água) ali do vizinho e 

de um tempo pra cá eles desmataram tudo, foram entrando, entrando até chegar na 

nascente e daí começou a faltar água, nunca faltava, porque aqui é meio do mato, 

né? Hoje, com essa seca, eu não sei como ainda não faltou água aqui, ontem eu fui 

no meu pai (também morador da Linha dos Alemães) e ele estava sem água, Deus 

queira que aqui não falte, até agora não faltou. 
 

 Os demais moradores da Linha dos Alemães confirmaram a dificuldade do acesso à 

água em épocas mais secas e concordam com a necessidade de um poço artesiano, uma vez 

que todos utilizam poços rasos para abastecer suas propriedades. O poço raso, também 

conhecido como poço simples ou caipira, é perfurado manualmente, possuindo profundidade 

http://www.tratabrasil.org.br/lei-do-saneamento
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aproximada de até 20 metros, chegando na reserva mais superficial de água disponível na 

terra, como representado na Figura 2 (A).  

 

Figura 2 – Tipos de poços (simples, semiartesiano e artesiano) 

 

A figura 2 exemplifica três tipos de poços existentes: o exemplo A refere-se ao posso simples; o exemplo B 

refere-se ao poço semiartesiano, e o exemplo C ao poço artesiano.  

Fonte: Adaptado do Blog Mérito Comercial (2018). 

 

O problema desse tipo de poço é que ele pode ser facilmente contaminado através da 

água da chuva, escoamento ou até mesmo com insetos, além de ficar suscetível à falta de água 

em épocas mais secas, pois é o primeiro reservatório utilizado pela natureza em situações de 

escassez de água na superfície terrestre. Apesar da Figura 2 apresentar um sistema mais 

rústico (exemplo A), os poços presentes na comunidade possuem mangueiras que fazem o 

abastecimento das caixas d’água, possibilitando sua utilização nas residências. Como explica 

a Agricultora 2: 

Aqui a gente tem a água do poço, da fonte mesmo, né? A gente tem o poço ali, aí a 

gente vem com a manga até na caixa d’água e deixa ali e aí temos água assim. Pra 

molhar a horta, eu molho com a manga direto. 

 

 O exemplo B representa os poços chamados de semiartesianos, nos quais a água 

captada corresponde às reservas mais profundas, nesse caso, o bombeamento através 

de compressor de ar ou bomba submersa auxilia na captação da água. Diferente do poço 

simples, ele não fica exposto à contaminação advinda da superfície terrestre, pois possui filtro 

e pré-filtro para reter as impurezas e a sua profundidade pode variar de 20 a 50 metros. Já o 

https://www.meritocomercial.com.br/compressores-de-ar
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exemplo C representa os poços artesianos, também chamados de poços profundos, que podem 

alcançar profundidade entre 60 até 100 metros. Esses poços atingem uma camada mais 

profunda que permite a retirada da água não mais do lençol freático, mas de aquíferos, ou 

seja, de uma formação rochosa que funciona como um grande armazenamento de água 

subterrânea (MÉRITO COMERCIAL, 2018).  

 Tanto no caso do exemplo B, quanto do exemplo C, além da água possuir origem mais 

pura, a possibilidade desses poços secarem é muito pequena, quase nula. Ressaltamos que a 

escolha entre um ou outro deve ser realizada mediante um estudo detalhado do local, dito isso, 

trouxemos esses exemplos para demonstrar que a solução do problema deve ser analisada 

levando em consideração não apenas a necessidade, mas também as condições e 

características particulares da Linha dos Alemães. 

 Devemos lembrar que o acesso à água potável não é fundamental somente para se 

estabelecer uma qualidade de vida minimamente digna, mas é um elemento vital ao ser 

humano. Nesse sentido, Godoy et al. (2021) afirmam que água potável é um recurso não 

renovável, que assume papel basilar em processos químicos, físicos e biológicos, sendo 

essenciais para manter qualquer tipo de vida na Terra. Assim, quando falamos em 

desenvolvimento sustentável, garantir a quantidade e qualidade dos recursos hídricos para as 

presentes e futuras gerações é imprescindível.  

 Outro problema que ficou evidente em relação ao sistema de abastecimento de água da 

Linha dos Alemães foi a veracidade da boa qualidade da água, pois não é submetida a nenhum 

tipo de tratamento. Apesar de todos os agricultores relatarem que a qualidade da água é muito 

boa, não há um acompanhamento periódico que valide a informação. Todos os entrevistados 

relatam já terem feito alguma vez a análise da água, porém admitiram que há muito tempo não 

realizam e nem se recordam do resultado.  

Conta o Agricultor 5: 

 
Teve uma vez que vieram aqui e coletaram a água, acho que até foi o pessoal da 

prefeitura que fez na época [...], eles trouxeram o resultado, mas não lembro o que 

deu, já faz muito tempo. 

 

Ao serem questionados sobre algum cuidado antes de ingerir a água, todos afirmaram 

não há nenhum tipo cuidado especial realizado antes consumo, nem mesmo o simples 

procedimento de fervura é adotado pelos agricultores. A Agricultora 1 relata:  
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A minha água é muito, muito boa, nunca fiz tratamento, nem nada, acho que o 

pessoal ali pra baixo deve fazer, né? Porque a água que vai ali pra baixo é mais ruim, 

por exemplo, ela desce e vai pegando a poluição, então, é mais ruim. 

 

 A falta de tratamento da água se torna um fator mais preocupante, pois as casas não 

possuem esgoto. Os dejetos sanitários e da cozinha são descartados em fossas rudimentares17, 

que podem contaminar nascentes, córregos e lençol freático, partes mais superficiais do solo, 

de onde provém a água consumida na comunidade. A esse respeito, Stukel et al. (1990) 

explicam que os moradores do meio rural tendem a um risco maior de sofrer com a 

transmissão de doenças via hídrica, justamente pela suscetibilidade que o sistema de captação 

de água possui, uma vez que é exposto à contaminação bacteriana. Os autores citam que 

muitas vezes os poços já são velhos, não são vedados de forma adequada e se encontram 

relativamente próximos a áreas de contaminação seja por fossas, seja por áreas de pastagens, 

onde há a presença de animas.  

 Em relação à contaminação dos recursos hídricos, Pissarra, Rodrigues e Galbiat (2008) 

afirmam que as atividades antrópicas possuem efeito direto na qualidade da água, 

principalmente se tratando do manejo dos sistemas produtivos agrícolas e do desenvolvimento 

urbano. Corroborando, Amaral et al. (2003) relatam o alto risco de contaminação desses 

recursos nas áreas rurais, consequente à presença de microrganismos patogênicos 

provenientes de fossas e pastagens. Dessa forma, as residências localizadas no perímetro rural 

apresentam grande possibilidade de utilização de água contaminada, pois, na sua maioria, não 

realizam o tratamento necessário para consumi-la. 

 O consumo da água contaminada pode provocar problemas de saúde que podem se 

agravar para casos irreversíveis. Por exemplo, a Hepatite A e os surtos de diarreia são doenças 

que acabam atingindo a população, tais enfermidades têm maior ocorrência em locais que 

possuem condições sanitárias e higiênicas precárias (GODOY et al., 2021). De acordo com 

World Health Organization (WHO) (2017), no mundo, anualmente, pelo menos 1,7 bilhões de 

crianças com até 5 anos de idade são internadas com disenteria, consequência da 

contaminação hídrica; dessas, cerca de 4 milhões acabam vindo a óbito.  

 Para Who (2017), a falta de monitoramento e a desinformação da população acabam 

contribuindo para a incidência desses casos de contaminação. Essa colocação é confirmada na 

Linha dos Alemães, onde o fato de não possuírem água tratada, nem mesmo o 

acompanhamento através de análise periódica da água e a destinação do esgoto ser para as 

 
17 Fossas rudimentares, também conhecidas como fossas absorventes, são definidas como poços ou buracos 

cavados no solo, sem impermeabilização ou impermeabilizados parcialmente, onde se destina o esgoto bruto 

conduzido por veiculação hídrica (SANEAMENTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2015). 
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fossas rudimentares, não são vistos pelos agricultores como problemas, tratando o assunto 

com normalidade e satisfação, parecendo desconhecer os riscos de contaminação. Como relata 

a Agricultora 1: 

Aqui não passa o esgoto, mas a gente tem a fossa [...], é tudo certinho, ela fica pra 

baixo da nossa nascente d’água, então não tem problema, né? [...] Nossa água 

sempre foi muito boa. 
 

 Essa satisfação pode ser explicada através do que Martinetti, Texeira e Schimbo 

(2009) expõem sobre a adoção do uso das fossas rudimentares no meio rural ser comum: além 

de ser um sistema de simples implantação e de baixo custo, cumpre com o objetivo principal 

buscado por quem a adota, que é afastar os dejetos humanos do contato visual. No entanto, os 

efeitos deletérios não são levados em conta, como a contaminação do solo e do lençol freático 

por patógenos18 e nitrato19. 

 Há certa contradição a respeito da viabilidade da utilização desses tipos de fossas pelo 

Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB).  Por um lado, as fossas rudimentares são 

vistas como incorretas, atribuindo a esse tipo de sistema a definição de precário e colocando 

os domicílios que estão sob essa condição à exposição ao risco da integridade da saúde. Por 

outro, são consideradas adequadas, pois, de certa forma, sanam satisfatoriamente a 

necessidade dos moradores, garantindo a separação higiênica entre os seres humanos e os 

dejetos sanitários e domésticos, possibilitando melhores condições de saúde e higiene, em 

detrimento aos outros sistemas que deixam o esgoto exposto a céu aberto, por exemplo 

(BRASIL 2019). 

 Ainda de acordo com o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), o sistema 

de fossa rudimentar é um método adequado para destinar o esgoto da população rural, tendo 

como ressalva que o lençol freático do local onde será instalada a fossa seja profundo a fim de 

evitar impactos ambientais relacionados a essa prática, como, principalmente, a contaminação 

da água e do solo (BRASIL, 2018). Diante das informações, podemos afirmar que a água da 

Linha dos Alemães não está livre de sofrer contaminação e por isso se fazem necessários o 

 
18 Patógenos são microrganismos (bactérias, vírus, fungos e protozoários) capazes de provocar doenças em 

outros organismos vivos (SANTOS, 2021). 
19 Os nitratos provenientes do solo chegam mais rapidamente aos corpos de água do que o fósforo ou outros 

nutrientes. Apesar de serem nutrientes essenciais para as plantas, podem, em excesso, causar problemas 

significativos na água, isto é, juntamente com o fósforo, podem acelerar a eutrofização dos lagos (EMPRESA 

BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2021). A eutrofização, por sua vez é o processo de poluição 

de corpos d´água, como rios e lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva, ficando com níveis 

baixíssimos de oxigênio dissolvido na água. Isso provoca a morte de diversas espécies animais e vegetais e tem 

um altíssimo impacto para os ecossistemas aquáticos (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2021). 
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controle da qualidade, o tratamento da água, e a manutenção das fossas, se preciso, ou de 

modo preventivo.     

 Passando para a questão da coleta de lixo, esta é realizada periodicamente de seis em 

seis meses, ou seja, o caminhão de lixo passa duas vezes ao ano na comunidade para coletar 

resíduos sólidos, como o lixo reciclável e lixo do banheiro, os restos de comidas são 

enterrados ou aproveitados para alimentar os animais. Segundo os agricultores, o sistema de 

coleta de lixo é bom e o fato de haver o recolhimento do lixo apenas duas vezes ao ano não é 

uma queixa, já que todos os meses os moradores da Linha dos Alemães levam o lixo até um 

ponto comum, não havendo o acúmulo de lixo nas residências.  

  
Aqui passa um caminhão, a cada cinco meses, acho. Aí ele passa pegando o lixo, na 

verdade, quem tem lixo leva tudo lá na encruzilhada do vizinho lá de baixo. [...] a 

gente leva na mão, sempre dá pouquinho, né?  (Agricultora 2). 

 

A gente já acostumou levar o lixo, e não é uma coisa que dá trabalho, não é muito 

que a gente leva por semana, ou por mês, mas a coleta do jeito que tá é boa, eu 

considero boa (Agricultora 3). 

 

 No entanto, um fator que chamou atenção durante as visitas foi que os resíduos sólidos 

que serão coletados pelo caminhão de lixo são acumulados ao ar livre, assim, ficam expostos 

as condições climáticas, especialmente à chuva e, não havendo devido cuidado, pode ser um 

local propício para a reprodução de pragas e de vetores de doenças, como roedores e mosquito 

da dengue, colocando em risco a saúde dos agricultores (Imagem 3).  

  

Imagem 3 – Lixo acumulado antes de ser levado ao ponto comum de descarte da comunidade 

 
Fonte: Registro pessoal da autora da pesquisa (2021). 

 

 



129 

 

 Aproveitamos o ensejo sobre esta questão, para resgatar um fator citado na Dimensão 

Social, quando questionados a respeito da visita de agentes sanitários para a realização da 

vistoria de controle contra a dengue, os moradores da Linha dos Alemães afirmaram que não 

há esse tipo de visita na comunidade. Assim, cabe chamar a atenção que, mesmo com a 

existência da dificuldade do recolhimento do lixo por parte da gestão municipal, uma 

alternativa existente é realização de uma fiscalização com mais afinco de como esses lixos 

estão sendo acumulados, ou até a realização da coleta final, providenciando um local coberto 

para o depósito, bem como realizar a conscientização dos agricultores de preservar os lixos 

em locais cobertos até o momento do descarte. De acordo com os agricultores, os demais 

resíduos sólidos produzidos (como restos de alimentos) são enterrados na propriedade a fim 

de promover a adubação da terra da horta ou são aproveitados como alimento dos animais.  

 De acordo com Roversi (2013), existem muitos aspectos problemáticos referentes à 

destinação de resíduos sólidos, especialmente no meio rural, pois a coleta de lixo raramente 

acontece de forma regular nesses locais. Tal fato faz com que os agricultores, muitas vezes, 

queimem ou despejem esses resíduos na natureza, próximos às margens de cursos d’água, 

provocando condições favoráveis à proliferação de doenças e prejuízos ao meio ambiente. 

Apesar dessa constatação, na Linha dos Alemães, com exceção de duas propriedades, foi 

possível observar que tais práticas não ocorrem, pois se organizaram para ter um ponto fixo 

de descarte de lixo até que o caminhão faça o devido recolhimento. Logo, os agricultores 

afirmaram realizar a separação parcial do lixo entre orgânicos e recicláveis.  

Em contrapartida, em nenhum momento relataram a realização de descarte 

diferenciado para os lixos provenientes dos produtos químicos e insumos utilizados na 

produção. Segundo Siqueira (2012), a logística reversa20 deve ser implementada no descarte 

desse tipo de lixo. No entanto, a falta de informação e monitoramento faz com que muitos 

moradores do meio rural desconheçam este requisito, ou até mesmo deixem de cumprir por 

falta de maior fiscalização.  

 Em relação à qualidade do solo, não foi possível coletar muitas informações. O que foi 

possível constatar é que a análise de solo raramente é realizada nas propriedades que não 

possuem assistência técnica particular, ou seja, é mais frequente nas propriedades que têm a 

produção ativa para a comercialização. O Agricultor 5 explicou que a análise de solo é 

 
20A logística reversa consiste na devolução, por parte dos consumidores, dos resíduos sólidos aos respectivos 

destinatários, de modo que possam ser reutilizados ou reciclados (SIQUEIRA, 2012). O Artigo 33 da lei que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece como aqueles que devem fazer parte da logística 

reversa os resíduos e as embalagens de óleos lubrificantes e agrotóxicos ou outros produtos perigosos, como 

pilhas, baterias, pneus, lâmpadas e produtos eletroeletrônicos e seus componentes (BRASIL, 2010). 
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realizada e sucedida pela complementação sugerida pela assistência técnica para garantir o 

melhor desempenho da produtividade do solo. Ademais, todas as propriedades realizam a 

adubação orgânica nas hortas destinadas ao autoconsumo.  

 A esse respeito, Schneider e Costa (2013) explicam que a análise de solo é 

fundamental para garantir sua qualidade, pois através dela é possível verificar suas 

necessidades e então promover o equilíbrio da acidez e a adição nutrientes e minerais.  Os 

autores atentam para o cuidado que os agricultores devem ter ao realizar a adição de 

componentes no solo de forma excedente, uma vez que isso pode provocar o desequilíbrio e a 

consequente diminuição do potencial produtivo do solo, portanto, o procedimento deve ser 

feito sempre orientado pela coleta de informações das condições do solo.     

 A utilização de agrotóxicos também foi relatada apenas em propriedades 

economicamente produtivas, que se utilizam dos aditivos químicos para se livrar de pragas 

nas plantações de milho e soja, que são as plantações destinadas à comercialização. Já nas 

plantações destinadas ao autoconsumo, os agrotóxicos não são necessários, conforme 

afirmaram todos os agricultores. Vale ressaltar que uso indiscriminado de agrotóxicos, 

permitido ou banido, pode provocar problemas à saúde não só dos agricultores, mas também 

dos consumidores dos produtos que são submetidos a esse tipo de tratamento. Além disso, são 

nocivos ao equilíbrio dos ecossistemas, comprometendo todas as formas de vida que compõe 

determinado sistema (SCHNEIDER; COSTA, 2013).  

 Assim, os agricultores relataram que a aplicação dos agrotóxicos ocorre apenas por 

orientação de técnicos que analisam a situação do plantio e sugerem os produtos mais 

indicados. O manejo do agrotóxico é realizado pelos próprios agricultores, todos afirmaram 

utilizar como equipamento de segurança luvas e máscaras durante o processo de aplicação, 

que é realizado com pulverizador costal. Embora os agricultores relatem nunca terem passado 

mal ou terem algum tipo de complicação por conta do procedimento de aplicação dos 

agrotóxicos, apenas a utilização de luva e máscara não é suficiente para proteger o agricultor. 

A Associação Nacional de Defesa Vegetal (2008) sugere o uso de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) composto de boné árabe, viseira facial, respirador, calça e jaleco 

hidrorrepelentes, avental, botas e luvas impermeáveis, quando a aplicação for por meio do 

pulverizador costal.  

 Apesar das recomendações, poucos são os agricultores que utilizam todos os 

equipamentos necessários; de acordo com Silva (2015), em trabalhos que avaliaram a 

sustentabilidade em agroecossistemas familiares, o indicador de uso de EPI apresentou baixo 

desempenho. A autora atribui os resultados à falta de conscientização em relação aos riscos 
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que a utilização desses produtos oferece à saúde, especialmente ao risco de intoxicação e suas 

complicações.     

 Ao serem questionados sobre práticas ecológicas realizadas nas propriedades, os 

agricultores apresentaram dificuldade em responder, assim, para facilitar a compreensão, 

indagamos se eles acreditavam que o estilo de vida era benéfico ou maléfico ao meio 

ambiente e o porquê, também os questionamos se possuíam em sua propriedade áreas 

preservadas de mata e a presença de rios, corpos d´água ou nascentes e qual era a condição 

desses espaços.  

 Logo, todos os agricultores afirmaram ter área de mata preservada, mesmo aqueles que 

possuem propriedades menores. Os agricultores afirmaram possuir a presença de nascentes 

e/ou açudes nas propriedades e ainda garantiram mantê-los rodeados de vegetação natural. 

Quatro dos agricultores entrevistados afirmaram que seu estilo de vida não oferece prejuízo à 

natureza; dentre as atividades que realizam que são benéficas ao meio ambiente, os 

agricultores só citaram o plantio de árvores. As agricultoras 1, 2 e 3 afirmam, 

respectivamente:   

 

Não prejudico, né? Porque aqui é tudo natural, não usa veneno, né? Depois, o nosso 

sítio é pouco também, né? Que nem, assim, essas coisas descartáveis, a gente 

também não queima, né. Da minha parte, se prejudico, é pouco, né? [...] O arvoredo 

pra frente da casa fomos nós que plantamos. 

 

A gente só planta as coisas, não destrói nada, né? Não precisa tá cortando árvore, 

essas coisas, né? É que nem diz meu marido, se a gente cortar, tem que plantar de 

novo também, né?  

 

Acho que nossa relação com a natureza é boa, a gente plantou bastante árvore esses 

dias ao redor da casa e, também, ali pro lado de baixo, porque é bom ter, né? 

 

 Com base nos dados coletados e ao andar pela Linha dos Alemães, é possível notar 

maior quantidade de pastagem e áreas sem vegetação em comparação com as áreas de 

floresta, no entanto, é notório que há ainda bastante áreas de mata fechada.  

 Os agricultores garantem que essas áreas são totalmente de mata nativa, porém, apesar 

da informação, somente um levantamento florestal seria capaz de trazer dados mais 

específicos sobre a condição da mata presente na comunidade. Isso porque, embora haja a 

possibilidade de os agricultores nunca terem “mexido” em certas áreas, as atividades que 

realizam ao redor também podem influenciar na alteração do ecossistema em questão. 
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Especialmente através do plantio de árvores de espécies exóticas21, que podem ter caráter 

invasor22 e acabar alterando a biodiversidade local.    

 Sobre isso, Lovatto, Etges e Karnopp (2008) relatam que a maioria dos agricultores 

realiza o plantio de árvores exóticas, sendo que dos vinte e oito agricultores de Santa Cruz do 

Sul – RS entrevistados na sua pesquisa, apenas dois relataram ter realizado plantio de espécies 

nativas. As autoras alertam para a falta de conhecimento por parte dos agricultores em relação 

às espécies nativas e exóticas e atentam para o alto poder de invasão de algumas espécies, 

como é o caso da uva-do-japão (Hovenia dulcis), bastante comum no Sul do Brasil; essa 

espécie tomou conta de matas nativas da região, possuindo facilidade de dispersão através 

fauna silvestre e sobreposição e supressão da flora nativa;  de acordo com o estudo, muitos 

agricultores relataram o plantio da espécie acreditando que fossem nativas.     

 A finalidade do plantio de árvores foi atribuída, principalmente, à questão de 

promover a proteção das residências contra o sol (para fazer sombra) e, em segundo lugar, à 

plantação de árvores frutíferas. De acordo com Lovatto, Etges e Karnopp (2008), a finalidade 

do plantio pode ser, além das já citadas, para obtenção de lenha, paisagística ou para 

recuperação ambiental, porém estes objetivos não apareceram nos discursos dos agricultores 

da comunidade. 

 Já a Agricultora 4 revela que acredita prejudicar o meio ambiente com a queimada de 

lixos que realiza eventualmente, no entanto, confirma que esta prática não é tão grave:  

  
A única coisa que eu penso que a gente poderia estar prejudicando é quando a gente 

vai queimar alguma coisa, que daí vem aquela fumaça, né? Mas senão, não tem o 

que prejudique. 

 

 De acordo com Roversi (2013), a queima de lixo é frequente no meio rural e o que 

justifica a prática é a falta de alternativa que o agricultor tem frente à coleta de lixo que não 

acontece, ou acontece de forma muito espaçada, como é o caso da Linha dos Alemães, 

levando alguns agricultores a optarem pela queima dos resíduos sólidos, provocando a 

“poluição do ar como resultado da queima não controlada do lixo” (DEBONI; PINHEIRO, 

2010, p. 15). Além de prejudicial, a prática configura crime ambiental, segundo a Lei n.º 

9.605, de 1998, na qual o Artigo 54 descreve o crime como “o ato de causar poluição, de 

 
21Espécie exótica se refere a uma espécie, subespécie ou táxon inferior introduzido fora de sua área de 

distribuição natural passada ou presente; inclui qualquer parte, gametas, sementes, ovos ou propágulos dessas 

espécies que possam sobreviver e subsequentemente se reproduzir (ZILLER; ZALBA, 2008, p. 8). 
22Espécies exóticas invasoras são aquelas cuja introdução e/ou dispersão ameaçam a diversidade biológica. São 

atualmente reconhecidas como a segunda causa mundial de perda de diversidade biológica no planeta (ZILLER; 

ZALBA, 2008, p. 8). 
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qualquer forma, que coloque em risco a saúde humana ou segurança dos animais ou destrua a 

flora” (BRASIL, 1998). 

 Na visão do Agricultor 5, a utilização de defensivos químicos é a ação que considera 

mais prejudicial dentre suas práticas:   

  

A gente sabe que o uso de defensivo prejudica o meio ambiente, mas hoje não se 

consegue mais plantar um milho sem usar um defensivo, porque cada vez tá 

surgindo mais praga, que nem agora surgiu a “cigarrinha” aqui, nem os técnicos 

estão conseguindo controlar, né? As cigarrinhas. Quem tá produzindo milho esse 

ano, deu muito problema. Então, que prejudica o meio ambiente, a gente prejudica, 

mas não tem como se trabalhar se não for assim. 

  

 Como já comentado, a utilização indiscriminada de defensivos químicos não apresenta 

risco apenas ao ambiente, mas também aos agricultores que realizam seu manuseio e aos 

consumidores finais. Um fator importante que aparece nesse discurso é o fato de afirmar que 

cada vez há a presença de mais pragas, porém, se fizermos uma breve reflexão sobre a real 

eficácia dos defensivos utilizados, a quantidade de pragas não deveria estar diminuindo em 

vez de aumentar?  

 O fenômeno relatado pelo agricultor pode ser explicado pela Teoria da Trofobiose23, 

que comprova que o uso de agroquímicos (fertilizantes solúveis ou agrotóxicos) atrai as 

pragas, criando um ciclo vicioso. Isso acontece pela utilização de componentes que muitas 

vezes provocam o desiquilíbrio nutricional das plantas, fazendo com que alguns nutrientes 

não sejam metabolizados por elas, ficando disponíveis na sua forma mais simples, atraindo 

organismos que possuem 

 

[...] uma particularidade fisiológica: seu equipamento enzimático digestivo é carente 

ou insuficiente em enzimas proteolíticas24, isto é, enzimas que desdobram as 

proteínas em substâncias mais simples, como os aminoácidos, assimiláveis pelos 

organismos (CHABOUSSOU, 2006, p.10).    

 

 Assim, de acordo com a Teoria da Trofobiose, o desequilíbrio nutricional das plantas 

proporciona um ambiente favorável com alimento disponível para a reprodução de pragas. Os 

 
23

 A Teoria da Trofobiose foi elaborada pelo biólogo francês Francis Chaboussou, que fez sua carreira científica 

no período de 1933 até 1976, na Estação de Zoologia do Centro de Pesquisas Agronômicas de Bordeaux. A 

Teoria da Trofobiose é considerada um dos “pilares” da agricultura biológica. Essa teoria foi o resultado de 

várias pesquisas do autor, em especial, o estudo de ácaros de videiras, entre o período de 1960 e 1969, onde o 

conceito de “trofobiose” foi construído e resultou em sua defesa de tese em 1969, em Paris (BARROS; 

BARROS, 2021). Para uma melhor compreensão dessa teoria, indicamos a leitura de Plantas doentes pelo uso de 

Agrotóxicos: Novas bases de uma prevenção contra doenças e parasitas – A teoria da trofobiose – por Francis 

Chaboussou.  
24 Enzimas proteolíticas são enzimas catalisadoras/facilitadoras na quebra das ligações peptídicas das proteínas, 

transformando-as em componentes mais simples, os aminoácidos.  
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seus estudos Chaboussou (2006, p. 10) também verificou que, em sistemas nos quais as 

plantas são 

 

[...] cultivadas em solos ricos em matéria orgânica, proveniente de esterco, não são 

atacadas por pragas e doenças: este fato é explicado pela teoria da trofobiose, pois a 

nutrição das plantas com substâncias complexas gera uma predominância da 

proteossíntese25, circunstância fisiológica adversa aos parasitas.  

 

 Sob esta perspectiva, é possível observar os aspectos da Teoria da Trofobiose não só 

apenas quando o Agricultor 5 relata cada vez mais o surgimento de pragas, mas também 

quando todos os agricultores afirmam que só utilizam agroquímicos nas plantações destinadas 

à comercialização e que não há a necessidade de utilizá-los na horta, onde a produção é 

destinada ao autoconsumo e na qual possui adubação natural como restos de alimentos e 

esterco animal.   

 Dessa forma, Chaboussou (2006) conclui que, para a proteção das plantas contra 

pragas, é fundamental garantir um processo produtivo que possibilite às plantas alcançarem a 

um estágio ótimo de proteossíntese, ou seja, no qual a composição das substâncias seja mais 

complexa e necessite de enzimas específicas, não presentes em pragas para serem 

metabolizadas. Apesar de a teoria ser comprovada cientificamente, poucos agricultores têm 

essa informação e poucas assistências técnicas repassam esse tipo de informação por dois 

possíveis motivos: o primeiro é para garantir a continuidade de venda de produtos 

agroquímicos e segundo porque há pouca difusão da teoria. Assim, muitos agrônomos que 

oferecem esse tipo de serviços não se apropriaram da teoria, possuindo descrença sobre ela, 

pois, no seu processo de formação, o assunto pode ter sido negligenciado frente a outros tipos 

de produções que são mais interessantes à indústria e vêm se reproduzindo ao longo dos anos.  

 Outro assunto que não podemos deixar de comentar é que, apesar dos agricultores não 

citarem o desmatamento como uma atividade adotada por eles, a Agricultora 4 revelou que a 

prática acontece na Linha do Alemães:   

 

A gente pega (a água) ali do vizinho e, de um tempo pra cá, eles desmataram tudo, 

foram entrando, entrando até chegar na nascente e daí começou a faltar água, nunca 

faltava, porque aqui é meio do mato, né? 

 

 A Agricultora 4 relaciona o desmatamento com a falta de água na comunidade nos 

últimos tempos, e ela tem razão, entretanto, o desmatamento não é o único causador de seca 

 
25 A proteossíntese ocorre em plantas em crescimento, onde os aminoácidos se unem formando as proteínas. O 

processo de formação de proteínas é denominado, então, de proteossíntese (BARROS; BARROS, 2021).  
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no meio ambiente. Baldassin (2019) explica que o desmatamento não é um impacto ambiental 

isolado, a poluição e invasão de espécies exóticas agravam esta condição. 

 Segundo Trece et al. (2013), a atividade agrícola é a grande responsável pela maior 

parte do desmatamento florestal no Brasil; os autores relatam que a prática não se restringe a 

grandes propriedades de terra, atribuindo a responsabilidade também aos grileiros e pequenos 

produtores. Desse modo, com expansão da agricultura, houve o aumento da demanda por 

novas áreas, gerando maior pressão nas áreas de florestas, resultando na redução das florestas 

e consequente diminuição de áreas de intercepção da água, aumento da emissão de gases de 

efeito estufa e redução da capacidade de absorção de carbono pelas plantas. 

 Baldassin (2019) explica a seca através do desmatamento a partir da remoção de parte 

das árvores de determinado local e, com ela, a redução da capacidade de evaporação da água 

do solo, o que resulta no clima mais seco, provocando a redução do teor das águas não só do 

solo, mas também subterrâneas e da atividade atmosférica. Ainda como consequência é citada 

pela autora a redução da coesão do solo que pode provocar, de forma mais frequente, erosão, 

inundações e deslizamentos de terra – dependendo da localização. Para o autor, em épocas 

chuvosas, o desmatamento também apresenta problemas. Dentre os problemas apresentados, 

pode ser listada a diminuição da área florestal, limitando a capacidade de absorção da chuva 

da paisagem, de modo que, no lugar de “prender” a chuva para se infiltrar posteriormente em 

sistemas de águas subterrâneas, há o seu escoamento superficial em velocidade elevada, 

podendo provocar inundações e cheias.  

 Outro ponto a ser destacado na fala da Agricultora 4 é que o desmatamento aconteceu 

“até chegar na água”, ou seja, até chegar na nascente que há na propriedade referida. Sobre 

este aspecto, ressaltamos a relevância das nascentes para o ecossistema, pois dos 

compartimentos onde jorram os lençóis freáticos é que se originam mananciais de água que 

irão compor toda a bacia hidrográfica (LIMA, 1986). 

 Por representar tamanha importância, o desmatamento em torno das nascentes tornou-

se ilegal. De acordo com a Lei Federal n.º 12.651, de 25 de maio de 2012, as nascentes são 

caracterizadas como Área de Preservação Permanente26 (APPs), tanto na zona rural quanto 

urbana, tornando-se obrigatória sua preservação, portanto, um raio mínimo de 50 metros de 

mata deve ser respeitado e não pode sofrer alterações através da ação humana direta.  

 
26 Áreas de Preservação Permanente são áreas cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, além de facilitar o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012) 
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 Os principais impactos provocados pelo desmatamento das nascentes são elencados 

pelo World Wildlife Fund Brasil (WWF Brasil) (2021, on-line):  

 

Perda da biodiversidade: As espécies perdem seu habitat ou não conseguem 

sobreviver nos pequenos fragmentos florestais que restam. Degradação do habitat: A 

estrutura e a composição das espécies sofrem o efeito da fragmentação da paisagem 

e o mesmo acontece com o microclima. Modificação do clima: A capacidade da 

floresta absorver o gás carbônico (CO2) é reduzida, ao mesmo tempo, existe uma 

presença maior de CO2 liberado com a queima da vegetação, modificando o 

equilíbrio desse gás no meio ambiente. Perda do ciclo hidrológico: O desmatamento 

reduz os serviços hidrológicos providenciados pelas árvores que são fundamentais. 

Impactos sociais: com a redução das florestas, as pessoas tem menos possibilidade 

de usufruir os benefícios dos recursos naturais que esses ecossistemas oferecem.  

 

 Apesar desses impactos e de, teoricamente, as nascentes possuírem proteção amparada 

por lei, a falta de fiscalização faz com que este tipo de ação seja frequente pelo país. 

Certamente, o caso relatado pela Agricultora 4 não é isolado e poderia ser evitado se houvesse 

maior conscientização a respeito da importância das nascentes e dos efeitos negativos que a 

ação provoca; a ocorrência seria menor também se a fiscalização e punição fossem mais 

frequentes e rígidas, inibindo o desmatamento nas diferentes APPs.  

 Assim, motivados pelo alto índice de desmatamentos em áreas rurais, em 2012, foi 

criado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) o Cadastro Ambiental Rural (CAR) através 

do Decreto n° 7.830/2012, que determina a obrigatoriedade da realização do registro de 

informações ambientais dos imóveis rurais de todo o país. O decreto também menciona que o 

cadastro é feito eletronicamente através do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural 

(SICAR). Este sistema permite a integração e o gerenciamento de dados referentes às 

questões ambientais dos imóveis rurais do Brasil, principalmente a informação a respeito das 

APPs, Reserva Legal e vegetação nativa permanente, Florestas e vegetação nativa, áreas de 

uso restrito e áreas das propriedades e posses rurais (AGOSTINHO, 2012). 

 Na comunidade estudada, apenas 3 agricultores (os produtores de leite) afirmaram já 

terem realizado o CAR. Uma das agricultoras relatou que irá realizar em breve, e outra 

afirmou nunca ter ouvido falar do cadastro. Segundo Silva e Campelo (2020), ainda há uma 

baixa aderência do CAR no Brasil, tendo em vista a amplitude que as áreas rurais representam 

no território nacional. Sob esse sentido, os autores apontam a relevância que o CAR 

representa como ferramenta de gestão ambiental e que deve ser explorado pelos municípios a 

fim de assegurar a proteção ambiental local. Ressaltando muito além de assegurar o cadastro 

dos dados ambientais, permitir o monitoramento e fiscalização, o CAR promove a valorização 

da conservação e preservação dos recursos naturais entre os moradores do meio rural. 
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 Com base no que foi apresentado, as condições ambientais na Linha apontam algumas 

fragilidades que podem ser atribuídas à falta de auxílio dos órgãos externos que possuem 

responsabilidades para a promoção do desenvolvimento local, como aqueles citados quando 

falamos das assistências, não apenas com medidas práticas de melhorias, mas também através 

da educação ambiental pela qual haja a difusão de ideias de ações ecologicamente viáveis 

para as propriedades. Assim como se estimule a independência dos agricultores para que eles 

se coloquem como protagonistas do seu desenvolvimento e da sua comunidade, permitindo 

perceber os problemas e buscar formas de solução, isso em uma perspectiva endógena, 

auxiliados pelas organizações e pelas diversas instituições em suas demandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 Esta pesquisa objetivou analisar como se apresentam os aspectos das dimensões da 

sustentabilidade da Linha dos Alemães em Dois Vizinhos, PR. Assim, a partir dos dados 

obtidos, junto ao diálogo proporcionado pela discussão, extraímos algumas reflexões e 

considerações que serão aqui apresentadas. 

 Na dimensão social, começamos falando sobre a educação. Sobre tal aspecto, 

percebemos que a maior dificuldade ao que se refere à educação está na estruturação do 

conteúdo a ser ensinado. Nesse sentido, destacamos a responsabilização e o papel que a 

escola, com diretrizes urbanizadas, possui no aumento do êxodo rural. Evidenciando a 
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necessidade da reforma das diretrizes que compõem o currículo educacional, os materiais 

didáticos e a reorientação na formação dos docentes, visando mitigar a situação.  

 Sobre a saúde, levando em consideração que o acesso se apresentou como o maior 

obstáculo, sugerimos como possibilidade de melhoria de acesso a reformulação do 

atendimento do público rural nos postos de saúde, onde lhes sejam garantidas as vagas de 

atendimento por uma cota destinada especialmente a eles ou até mesmo por mecanismo de 

agendamento de consultas via telefone. Também, considerando que a Linha do Alemães é 

composta majoritariamente por idosos, recomendamos a viabilização do acompanhamento 

através de visitas médicas/técnicos da saúde para controle de possíveis doenças ou 

agravamento de doenças já existentes. Indo um pouco além, acatando o pedido da Agricultora 

2, indicamos a reflexão sobre a viabilidade da construção de um posto de saúde na 

comunidade ou nas proximidades, para que atenda os agricultores que moram na região. 

 Quanto à acessibilidade, as reclamações se concentraram no acesso à energia e à água, 

além da necessidade de melhoria nas estradas que levam até a Linha. A sugestão que nos cabe 

é que se estabeleça uma melhor comunicação e articulação envolvendo os diferentes 

organismos de assistência e ER a fim de se estabelecer uma atuação mais ativa e que não seja 

interrompida. A criação de uma rede de comunicação para diálogos entre os pares pode ser 

uma forma válida para estimular a interação e detectar as demandas por parte dos agricultores. 

Não podemos deixar de citar que também existe, de certa forma, uma falta de organização e 

de autonomia dos agricultores para a resolução de causas que dizem respeito ao bem comum. 

Apesar de se dizerem unidos, falta este estímulo de união para reivindicar melhorias para a 

comunidade.    

 Outra problemática está na acessibilidade à conexão da internet, que ficou mais 

evidente no período de pandemia, pois os agricultores dependiam desse serviço para que seus 

filhos estudassem. Considerado como um elemento básico para a qualidade de vida da 

sociedade atual, a garantia de acesso à internet não é um problema restrito à Linha dos 

Alemães, se estendendo ao meio rural e regiões urbanas periféricas, assim, garantir o acesso à 

internet de qualidade para essas áreas se apresenta como um desafio para o desenvolvimento 

sustentável atual.  

 A respeito da sucessão, uma das maiores preocupações que atinge a agricultura 

familiar nos dias atuais é a sua possibilidade de reprodução. Não obstante, a Linha dos 

Alemães sofre um esvaziamento ano após ano, assim como sua população vem envelhecendo 

cada vez mais sem haver uma sucessão que garanta a reprodução, portanto, tais condições 

ameaçam a sobrevivência da comunidade em longo prazo. Apesar do risco evidente, 
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constatamos que tanto os agricultores quanto os órgãos de gestão não encaram o fato como 

um problema, de modo que não buscam estratégias para que a situação se converta. A solução 

mais assertiva nos parece que está na academia, através de, principalmente, projetos de 

extensão que possibilitem novas estratégias para a reprodução da categoria visando a 

permanência do jovem no meio rural. E, também, na formação de novos agentes, gestores, 

agrônomos, entre outros mais conscientes sobre a importância que os agricultores familiares 

representam para o desenvolvimento sustentável.  

 Sobre a inclusão no meio rural, é verdadeiro afirmar que a agricultura familiar 

oportuniza o emprego da mão de obra para todos, isso porque, para manter uma propriedade, 

demanda diferentes tipos de trabalho, no entanto, nem todos os trabalhos remuneram. Os 

trabalhos remunerados são normalmente destinados aos homens, e a mulher acaba tendo seu 

papel desvalorizado. Isso porque a valorização está atribuída ao poder de produzir capital, 

logo, constatamos que historicamente, quando esse poder está sobre uma atividade feminina, 

o homem acaba se apropriando da função. A divisão dos trabalhos ainda é evidente na 

comunidade. Apesar disso, também encontramos situações em que ambos, mulheres e 

homens, se ajudam nas atividades. Ademais, notamos o quanto a sociedade rural necessita 

avançar nesse aspecto, já tem avançado, mas em passos lentos, a exemplo, o Agente 1, que 

menciona a preocupação em incluir mulheres e jovens nos projetos que realizam em outras 

comunidades.   

 Em relação ao papel do jovem na comunidade, este é pouco visualizado pelos 

agricultores, até mesmo porque a presença de jovens na Linha do Alemães é pequena. Desse 

modo, tecemos a discussão no sentido de que mesmo o jovem possuindo oportunidade de 

trabalhar na propriedade, não somente a possibilidade de trabalho que remunera mais, mas 

também de qualidade de vida, com melhor acessibilidade e qualidade de vida são mais 

atrativos, motivaria a saída desses indivíduos do campo. Portanto, manter o jovem no campo 

não cabe a apenas uma política pública que o incentive a ficar, a permanência será muito mais 

palpável, quando os outros fatores que formam a qualidade de vida também forem atendidos, 

como o acesso à internet, lazer, estradas, saúde, ou seja, pensar na vida no campo além da 

esfera produtiva e econômica. 

 Aqui é importante ressaltar que já existem políticas públicas que visam beneficiar 

tanto as mulheres quanto a juventude rural, a exemplo, a criação do Pronaf Mulher e Pronaf 

Jovem. Embora os programas sejam vigentes, a apropriação por parte desses indivíduos é 

nula. Os registros realizados pelo Banco Central do Brasil (2021) apontam que o número de 

acessos realizados ao Pronaf Mulher e Pronaf Jovem, desde 2013, em Dois Vizinhos, foi zero. 
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Fossá, Badalotti e Tonezer (2018) discutem o baixo número de contrato nas modalidades 

supracitadas, justificando a baixa adesão por diversos fatores, dentre eles, a organização 

familiar que obedece a uma hierarquia de poder, na qual as mulheres e os jovens são 

colocados em segundo plano, dificultando o acesso direcionado a eles; outro obstáculo é a 

atração que os agentes bancários possuem por operações tradicionais, não incentivando as 

demais modalidades possíveis, ressaltando que também caberia à assistência técnica orientar e 

direcionar o acesso a linhas de crédito.  

 Passando para a dimensão econômica, encontramos na Linha dos Alemães uma 

diversidade de estratégias para obtenção de renda, a pluriatividade se destaca e dentre as 

atividades dentro da propriedade, a produção leiteira e autoconsumo ganham papel notório. 

Os agricultores que possuem produção de leite, apresentaram maior estabilidade e 

propriedades maiores. Também foram esses agricultores que buscaram mais modernização 

através de contratação de crédito e financiamentos, e possuem um acompanhamento 

continuado de assistência técnica de forma privada, pois possuem condições de pagar e a 

atividade que executam exige esse tipo de serviços.  

 A pluriatividade aparece fortemente como estratégia de reprodução econômica entre 

os agricultores por meio da agroindústria e como a busca da complementação de renda fora na 

propriedade mediante o trabalho não agrícola, bem como os benefícios, como aposentadoria e 

pensão por morte, fazem parte da composição da renda familiar em algumas propriedades. As 

formas de obtenção de renda são comuns à agricultura familiar brasileira e têm desempenhado 

importante papel na permanência e continuidade dessa categoria. Constatamos um caso em 

que a principal renda da família advém do benefício às pessoas com deficiência e, esse caso 

acabou emergindo na discussão a respeito da pobreza no meio rural que, mesmo que não 

apareça muito no município, se faz presente nas comunidades de Dois Vizinhos, PR. Nesse 

cenário, identificamos um viés nas políticas públicas que, por sua vez, além de não serem 

abrangentes, têm beneficiado agricultores que já possuem certa estabilidade, deixando de lado 

agricultores menos capitalizados.   

 Na comunidade, a totalidade das propriedades representadas é de minifúndios, apesar 

de estarem dentro da mesma categorização, constatamos que o tamanho das propriedades 

acaba diversificando a organização dos agricultores sobre suas terras. Embora haja uma 

diversificação, o que as propriedades têm em comum, além da classificação, é que todos os 

agricultores utilizam algum espaço para a produção de autoconsumo. Assim, a produção se 

apresenta como fator importante nas propriedades, especialmente naquelas em que a renda 

familiar é mais baixa, pois garante, de certa forma, a segurança alimentar das famílias.   
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 Nesse intento, se fazem necessárias a discussão e a elaboração de políticas públicas 

que contemplem os agricultores de baixa renda que não estão inseridos na cadeia produtiva, 

de modo que não se crie uma classe de excluídos, como tem sido reproduzida na história da 

agricultura familiar ao longo dos anos. Evidenciamos a carência de assistência técnica 

especializada no desenvolvimento de estratégias que possibilitem uma orientação condizente 

à realidade desses agricultores. Destacamos, mais uma vez, a importância do fortalecimento 

do capital social, possibilitando, através do diálogo entre os próprios agricultores e da 

assistência técnica, a estruturação de projetos e ideias que viabilizem a obtenção ou melhoria 

de renda.  

 Na dimensão ambiental, foi possível constatar que o saneamento ambiental não se faz 

tão presente na Linha. Levando em consideração apenas três serviços básicos, o fornecimento 

de água, a destinação do esgoto e a dos resíduos sólidos, pudemos verificar que, além de não 

estarem de acordo com o que se estabelece por lei, tais serviços mal executados acabam 

colocando a saúde dos agricultores em risco. Desse modo, a Linha dos Alemães necessita de 

melhorias no abastecimento de água, a solução, portanto, está na construção de um poço 

artesiano na comunidade, como os próprios agricultores colocaram. Também detectamos a 

carência de um acompanhamento mais detalhado sobre a qualidade da água que é consumida 

a fim de destiná-la a um tratamento adequado. Este trabalho se faz necessário, uma vez que a 

captação da água ocorre por meio de poços rasos e fontes e o destino do esgoto é as fossas, a 

possibilidade de contaminação da água por patógenos é grande.     

 O destino dos resíduos sólidos ainda se apresenta como um problema, visto que são 

recolhidos apenas duas vezes ao ano e acabam se acumulando ao ar livre em condições que 

podem propiciar a proliferação de pragas como roedores e, também, sendo um ambiente 

perfeito para a reprodução do mosquito da dengue. Considerando que a vigilância sanitária 

não atende a comunidade, a situação se torna ainda mais preocupante. Dessa maneira, o que 

sugerimos é que se viabilize os serviços de vigilância na comunidade, ou que, através de 

atividades de educação ambiental, os agricultores sejam orientados a reservar o lixo até a sua 

coleta em lugares secos e fechados.  

 A respeito da utilização de agroquímicos, apenas os agricultores que estão inseridos na 

cadeia produtiva afirmaram utilizá-los e que este é realizado somente sob orientação de 

especialistas. Mesmo que relatarem nunca terem passado mal após a utilização dos 

agroquímicos, os equipamentos utilizados pelos agricultores no momento da aplicação não é o 

recomendado, por isso ressaltamos a necessidade de reforçar a importância dos equipamentos 

de segurança, bem como as consequências da utilização desses produtos não apenas ao 
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agricultor, mas também ao consumidor. A conscientização, inclusive, é de responsabilidade 

dos vendedores e assistentes técnicos, que, ao zelar pelo cuidado de seus clientes, devem 

alertar e enfatizar sobre riscos contidos na utilização de tais produtos.  

 Ressaltamos ainda que a aplicação de agrotóxicos e outros produtos químicos não é 

utilizada nas hortas destinadas ao autoconsumo, para esta modalidade de produção os 

agricultores afirmaram utilizar apenas a adubação orgânica. Tal tipo de adubação foi relatada 

dentre as atividades ecológicas realizadas pelos agricultores que também citaram o plantio de 

árvores e a separação do lixo. Todos os agricultores preservam em suas propriedades regiões 

de mata, segundo eles, nativas, apesar disso, não é possível saber a condição destas sem um 

estudo mais aprofundado. Mesmo através do CAR, que apenas 3 agricultores relataram 

possuir, a certificação de preservação das áreas só poderá ser confirmada a partir do 

levantamento de espécies presentes nas áreas.   

 As áreas de preservação são de extrema importância para a biodiversidade local, a 

proteção e a manutenção de nascentes e de corpos d’agua presentes na região, no entanto, o 

desmatamento e queimadas são atividades frequentes na zona rural que acabam afetando tais 

espaços. Assim, embora, aparentemente, não seja frequente, as atividades ainda acontecem na 

Linha e podem ter contribuído para agravar o problema de falta de água na comunidade. 

Logo, a orientação que fazemos é, junto à conscientização, a realização de projetos de 

educação ambiental que visem a preservação reflorestamento com espécies nativas, assim 

como o incentivo por parte do município para que os agricultores realizem o CAR que, além 

de ajudar na valorização ambiental, permite a fiscalização das áreas de preservação no meio 

rural.  

 Ainda na dimensão ambiental, achamos oportuno emergir a Teoria da Trofobiose, na 

qual se baseiam as agriculturas alternativas que têm por base o equilíbrio ecológico, 

demonstrando, na prática vivenciada por um dos agricultores, como o desequilíbrio ambiental, 

provocado por produtos químicos, pode acabar prejudicando a lavoura, entrando em um ciclo 

vicioso de dependência total desses insumos. Ressaltando a necessidade de profissionais cada 

vez mais engajados na busca de alternativas ecologicamente viáveis e que contribuam em 

difundir técnicas menos agressivas e que garantam resultados positivos e saudáveis à 

produção.  

 Diante do exposto, pudemos constatar muito mais limitações do que pontos fortes 

presentes na Linha dos Alemães. Através da discussão proposta, também pudemos concluir 

que tais limitações não se restringem apenas à comunidade estudada, mas que se estendem a 

outras propriedades pertencentes à agricultura familiar não só do município, mas a nível 
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nacional. Foi possível visualizar, inclusive, que algumas das limitações se estendem ao meio 

urbano, evidenciando que atingem um público muito maior que o rural, tornando-o mais grave 

ainda.   

 Por meio dessa abordagem, foi possível visualizar a agricultura familiar, em especial, 

na Linha dos Alemães que, apesar da sua particularidade como comunidade, não é um sistema 

isolado e necessita de fatores sociais externos para se manter. De modo que a sustentabilidade 

nos aspectos abordados, na sua maioria, só é possível mediante a relação com os elementos 

externos. Logo, se há falhas nos subsídios externos, a sustentabilidade da comunidade é 

comprometida também. Outra percepção foi a de quão dependente a agricultura familiar é de 

serviços prestados por entidades governamentais e o quanto essas entidades têm dificuldade 

de se relacionar com o público de forma efetiva e abrangente e como isso tem prejudicado a 

categoria.  

 Tendo isso em vista, levando em consideração um dos objetivos da pesquisa que era o 

de viabilizar a discussão dos resultados encontrados com organismos da gestão municipal que 

se interessem pelo desenvolvimento para, em conjunto, pensarmos em soluções aos 

problemas detectados. Apesar do pouco tempo, conseguimos dialogar com o técnico da 

agricultura, expondo alguns resultados e ideias que vislumbram melhorias e a promoção do 

desenvolvimento sustentável na Linha dos Alemães. Dessa conversa, fomos encaminhados até 

o coordenador do Projeto Dois Vizinhos 2030, onde dialogamos também a respeito das 

problemáticas e ideias.  

 Desse diálogo, nasceu uma ideia de projeto em que tanto a secretária de agricultura 

quanto o coordenador se colocaram à disposição para ajudar na execução. Desse modo, o que 

se sugeriu foi viabilizar, junto às universidades do município, um projeto de extensão dentro 

da comunidade, em que os cursos de diversas áreas possam interagir e dialogar na procura de 

soluções para agricultores que apresentam maiores dificuldades na obtenção de renda e 

organização da propriedade. Um dos direcionamentos foi que os pesquisadores possam ajudar 

o agricultor a desenvolver, no pedaço de terra que ele possui, atividades rentáveis e de baixo 

custo para implementação. Os agricultores ainda receberiam uma espécie de assessoria para a 

inserção da sua produção no mercado. Outra sugestão pensada, contando com a contribuição 

das universidades, foi a ideia de promover a articulação do meio acadêmico com a ATER, de 

modo que os pesquisadores pudessem realizar um acompanhamento mais próximo de 

propriedades com dificuldades e, diante das demandas apresentadas, sanar as questões por 

meio da ação dos próprios alunos.     
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 Ressaltamos que tais ações surgiram em dois momentos breves de conversas 

informais. Foram apenas ideias e temos conhecimento de que colocá-las em prática é um 

desafio que se apresenta. Assim, desconhecendo o futuro, mesmo não sabendo se elas serão 

viabilizadas na prática, achamos relevante trazer a experiência de troca entre pesquisadores e 

organismos que trabalham com o desenvolvimento local. Evidenciando que, por meio desta 

pesquisa, foi possível abrir o debate sobre as problemáticas encontradas em um local pouco 

visualizado. Devemos observar que o desenvolvimento local se manifesta como parte do 

desenvolvimento regional, uma vez que localidades fortalecidas representam juntas o 

desenvolvimento de sua região.   

 Para finalizar, a partir dos resultados encontrados e das reflexões tecidas, a pesquisa 

demonstra que, para avançarmos no desenvolvimento sustentável, precisamos olhar para os 

lugares “esquecidos” e os atores que não se sobressaem aos olhos da sociedade local, buscar 

conhecê-los e refletir sobre as possibilidades que podem repousar sobre o universo que os 

cercam, permitindo maior sustentabilidade. Também reforça a narrativa de que tudo que está 

na teoria é mais fácil do na prática, assim, o desafio maior está em encontrar aqueles que estão 

dispostos a traçar o caminho que sai do campo das ideias e entra no campo prático.  
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS AGRICULTORES DA LINHA DOS ALEMÃES 

Entrevistado:_____________________________________________________N.º____ 

Profissão:_______________________Idade:______ Tempo na Comunidade? _______ 

 

1. Composição Familiar/ Sucessão:  

Parentesco Sexo Idade Escolaridade Profissão/ 

onde 

trabalha 

Contribui 

com trabalho 

na 

propriedade? 

Onde 

mora? 

(Motivo da 

mudança) 

       

       

       

       

 

2. Renda familiar: 

a) Qual a renda média da família? Satisfaz as necessidades? 

b) De onde provem a maior parte? Da produção ou de trabalhos externos? 

c) Recebe aposentadoria ou previdência privada? 
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d) Faz uso de algum benefício ou serviço de assistência social do governo? 

e) Possui cadastro em programas de crédito ou investimento? (Financiamentos, 

empréstimos, consórcios) 

3. Propriedade:  

a) Há arrendamento? 

b) Qual o tamanho da propriedade? 

c) Quanto da área da propriedade é destinado a produção? 

d) A qual produto é destinado a maior área de produção? 

e) Possui mão de obra terceirizada? Vê essa necessidade? 

f) Há necessidade de algum equipamento? 

4. Produção:  

a) Quais os tipos de produção que realiza? 

b) Que produtos produz? 

c) Comercializa algum desses? 

d) Qual produção do mais retorno financeiro? 

e) Há algum lugar separado para a produção desses produtos? Algum tipo de 

cuidado especial que toma na hora da produção?  

5. Saúde:  

a) Como é a saúde da família? 

b) Como é o acesso à saúde? Com que frequência recebem visitas de agentes da 

saúde?  

c) Possuem algum plano? O sistema público resolve os problemas de saúde da 

família? 

d) Qual a qualidade? 

6. Lazer:  

a) O que é lazer para você? 

b) O que costuma fazer nos momentos de lazer? 
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c) Você tira férias ou tem períodos de folga?  

7. Comunicação/Informação: 

a) Como costuma se comunicar? Qual meio mais utiliza? 

b) Como costuma se informar? Qual meio mais utiliza? 

c) Qual a qualidade dos sinais de Internet, telefone, radio, tv? 

d) Você utiliza algum desses meios para se beneficiar na produção? Quais e 

como? 

e) Se informa com colegas? Costumam se visitar? 

f) Participa de alguma associação? Qual? 

8. Assistência técnica: 

a) Tem acesso? Considera de qualidade? 

b) É gratuita? 

c) Quem realiza? (agrônomo, veterinário, técnicos, vendedores) 

d) A frequência das visitas é satisfatória? 

e) Já participou de alguma pesquisa? Ela trouxe algum benefício para a 

comunidade?   

9. Acessibilidade: 

a) Quanto as estradas: Como você considera o acesso a comunidade? A estrada 

bem pavimentada e sinalizadas? 

b) Quanto a energia: Como é o acesso a energia? Possui gerador próprio? Há 

muitas quedas de energia? 

c) Quanto a água: Há falta de água com frequência na propriedade?  

 

10. Água: 

a) A propriedade possui rio, nascente, olho d’agua? 

b) Qual é a fonte de água utilizada na casa e qual é utilizada na produção? 

c) Realiza análise da água? Com qual frequência? Realizou algum tratamento 
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recomendado? 

d) Em épocas de seca, como realiza a irrigação? Possui açudes ou cisternas?   

11. Solo:  

a) Com que frequência realiza análise de solo?  

b) O que foi recomendado? 

c) Costuma seguir as recomendações? 

12. Áreas de preservação:  

a) Há área de preservação na propriedade? 

b) Rios, olhos d’água, nascentes possuem mata ciliar? 

c) Já teve necessidade de realizar derrubadas ou queimadas de mata para fins de 

plantio? 

d) A propriedade possui o CAR? Quem realizou? Foi gratuito? 

13. Agroquímicos: 

a) Qual o tipo de controle biológico ou químico? 

b) Há diferença no tratamento para produtos de autoconsumo e os 

comercializados?  

c) Utiliza algum tipo de agrotóxico? Com qual finalidade? 

d) Escolha sua ou recomendação?  

e) Utiliza que equipamento para a aplicação? 

f) Como realiza a adubação? 

g) O que faz com as embalagens vazias dos produtos utilizados? 

h) Já se sentiu mal após utilizar esses produtos? Continua utilizando?  

i) Quem vende esses produtos já demonstrou preocupação com o seu estado de 

saúde? 

14. Saneamento básico/ Destino dos resíduos 

a) Resíduos sanitários: possui esgoto ou foça? Qual tipo? Onde a foça está 

localizada? 
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b) Lixo doméstico: onde é feito o descarte do lixo? Há serviço de coleta? 

Realiza a separação de recicláveis? 

c) Lixo da produção: qual o destino do lixo proveniente dos meios de produção? 

15. Praticas ecológicas 

a) Realiza alguma atividade que acredite fazer bem ao meio ambiente? Qual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Roteiro de entrevista para os agentes da Secretaria da Agricultura e Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais 
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 1) Como você vê a agricultura familiar em Dois Vizinhos? Qual o papel que ela 

desempenha para o município? Quais contribuições ela traz para o desenvolvimento da 

cidade? E a Linha dos Alemães?  

 

 2) Como você vê a população que compõe a agricultura familiar no município? 

Predominam pessoas mais jovens ou pessoas mais velhas? E na Linha dos Alemães? 

a) É uma população mais masculinizada? Qual é o papel da mulher na agricultura? De que 

forma a figura feminina é incentivada a permanecer no campo? 

b) Qual o papel dos jovens na agricultura familiar? Eles têm permanecido no campo?  

 

 3)Quais políticas públicas que vocês têm trabalhado para incentivar a permanência dos 

jovens e mulheres no rural (Pronaf mulher/jovem, salário maternidade), vocês possuem 

alguma estratégia para a apresentação e acesso de políticas públicas para os agricultores?  

a) Quais políticas públicas voltadas para os idosos são acessadas? 

b)) Tem acompanhamento/programa de saúde? Algum programa de lazer voltado ao público 

idoso? 

c) Quais os benefícios acessados pelos idosos? 

d) E na linha do Alemães como é? Há mais jovens ou a população é mais velha? 

  

 4) Quais são as políticas/ações/projetos que estão sendo feitos por vocês como órgão 

de assistência técnica e ER, para a preservação ambiental?  

a) Há a realização de cursos, palestras, projetos, capacitação que visão o bem estar ambiental? 

b) Há coleta de lixo nas comunidades? Como é a coleta? 

c) Você acredita que a agricultura familiar desempenha um papel diferenciado do rural 

(agricultura convencional)? 

d)Como é a produção na Linha dos Alemães, é uma produção eficiente? 

 

 5)Antes da pandemia como era o serviço de assistência técnica? Os agricultores que 

procuram ou vocês que vão atrás? Como eram as visitas? Qual era o intervalo de tempo entre 

uma visita e outra?  

a) Faziam algum evento para os agricultores? Eles eram participativos?  

b) Nas comunidades há infraestrutura para comportar eventos (Paróquia, local destinado a 

eventos)? Se não, como fazem para se reunir? 

c) Faziam eventos com frequência?  
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 6) Após o início da pandemia, suas atividades mudaram muito? o que alterou na 

relação entre vocês e os agricultores?  

a) Quais as maiores dificuldades que vocês têm enfrentado nesse momento? Que limitações 

vocês identificaram?  

b) Esse período emergiu alguma preocupação nova? 

c) De que forma vocês tem lidado com essa situação? Existe alguma estratégia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título da pesquisa: SUSTENTABILIDADE: UM ESTUDO COM AGRICULTORES FAMILIARES 
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Pesquisadores:  

 

Dr. Paulo Henrique de Oliveira (orientador) 

Rod. PR 467 – Km 01 – Pato Branco – PR 

(46) 3225-2511 –  Email: rrtraca@gmail.com  

 

Rebeca Ribeiro Traça (mestranda) 

Rod. PR 467 – Km 01 – Pato Branco – PR 

(46) 3225-2511 –  Email: rrtraca@gmail.com  

 

Local de realização da pesquisa: 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR) 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Pato Branco 

Rod. PR 467 – Km 01 – Pato Branco – PR (46) 3225-2511 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/mestrado-e-doutorado/ppgdr 

Local de realização das Entrevistas: Linha dos Alemães – Estrada Municipal Linha dos Alemães, SN, Zona 

Rural Dois Vizinhos/PR – CEP 85660-000 

 

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 

 

1. Apresentação da pesquisa. 

Você está convidado a participar de uma pesquisa desenvolvida pelo PPGDR/UTFPR que como tema a 

Sustentabilidade na Agricultura Familiar. A Linha dos Alemães foi a comunidade selecionada para a coleta de 

dados, por ser uma comunidade pioneira do município de Dois Vizinhos e também por indicação do Sindicato da 

Agricultura Municipal. A seleção dos participantes se deu pela possibilidade de representação de cada família 

que compõe a Comunidade Linha dos Alemães, desde que sejam maiores de 18 anos. A pesquisa acontecerá 

através de uma entrevista presencial, com duração máxima de 40 minutos, na propriedade do entrevistado e não 

terá custo algum.   

 

2. Objetivo da pesquisa. 

Analisar de que forma se apresentam questões referentes a sustentabilidade na Linha dos Alemães. 

 

3. Participação na pesquisa. 

Ao participar deste estudo você será solicitado a responder algumas perguntas, referentes a realidade de alguns 

aspectos relacionados ao meio social, econômico e ambiental em que está inserido.  

As suas respostas serão por mim anotadas e, se for de seu consentimento, também gravadas em arquivo de áudio. 

O tempo estimado para a entrevista é de 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, e será realizada na propriedade do 

entrevistado.  

 

4. Confidencialidade. 

Os dados fornecidos serão utilizados apenas para as finalidades da pesquisa como parte do trabalho de 

dissertação e estarão protegidos pelo sigilo. Apenas eu e a meus professores terão acesso ao questionário e em 

eventual divulgação de resultados não serão mencionados seu nome ou outros dados que possam identificá-lo. 

 

5. Riscos e benefícios. 

5.1 – Riscos: Risco mínimo de constrangimento ao responder o questionário. Se houver constrangimento, a 

entrevista poderá ser interrompida a seu critério. 

5.2 – Através da pesquisa, conseguiremos mapear os pontos fracos e fortes da comunidade e entender os casos 

individuais de cada família que a compõe, sendo possível a análise e elaboração de ideias e soluções que irão 

auxiliar no desenvolvimento sustentável. Ou seja, haverá o retorno aos moradores da comunidade e órgãos 

interessados para que medidas de melhorias sejam tomadas com base nas informações geradas. 

 

6. Critérios de inclusão e exclusão. 

6.1 – Inclusão: Representante de cada família (12) que compõe a Linha dos Alemães, entre 18 e 60 anos.   
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6.2 – Exclusão: Devido ao Covid 19, os atores que fizerem parte ou que possuam familiares no grupo de risco 

dentro da comunidade, não possuindo condições de fazer a entrevista de forma remota, não serão entrevistados. 

 

7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo. 

Você tem a liberdade de não participar e pode, ainda, caso concorde em participar, interromper sua participação 

em qualquer fase da pesquisa sem qualquer prejuízo. Você tem a liberdade de recusar ou retirar o seu 

consentimento a qualquer momento sem penalização. Sempre que quiser, você poderá pedir mais informações 

sobre o estudo contatando o seguinte e-mail: rrtraca@gmail.com. 

 

Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, caso seja do seu interesse: 

( ) quero receber os resultados da pesquisa (e-mail para envio: _________________________________) 

(  ) não quero receber os resultados da pesquisa. 

 

8. Ressarcimento e indenização. 

Embora sua participação no estudo não implique qualquer dispêndio financeiro ou material de sua parte, você 

será devidamente ressarcido de despesas comprovadamente feitas por si em função de sua participação no 

estudo, bem como indenizado por qualquer dano que, comprovadamente, tenha sofrido em função de sua 

participação, de acordo com o disposto na Resolução 466/2012 – CNS. 

 

B) CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE 

 

 DO TCLE/TCUISV 

 Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido respostas claras às 

minhas questões a propósito da minha participação direta na pesquisa e, adicionalmente, declaro ter 

compreendido o objetivo, a natureza, os riscos, benefícios, ressarcimento e indenização relacionados a este 

estudo. Além disso, tenho ciência de que haverá gravação de áudio da entrevista, sobre a qual também estou de 

pleno acordo. 

 Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi livre e voluntariamente, participar deste estudo. Estou 

consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.  

 

 

NOME: 

 

 

 

RG: 

 

 

 

Data de Nasc.:  Telefone 

01: 

 Telefone 

02: 

 

Endereço:  

CEP:  Cidade:  Estado:  

Assinatura:  Data:  

 

 

 Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter 

respondido da melhor forma possível às questões formuladas sobre o formulário e o processo. 

 

 

NOME:  RG:  

Assinatura:   Data:   

 

 

OBS: este documento deve conter 2 (duas) vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra ao 

participante da pesquisa. 

 

Nome Completo: ______________________________________________________ 

RG:______________Data de Nascimento:___/___/_____Telefone:_______________ 
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Endereço: ____________________________________________________________ 

CEP: ________________ Cidade:____________________ Estado: _______________ 

Assinatura: ______________________________ Data: ___/___/______ 

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido da 

melhor forma possível às questões formuladas. 

Nome completo: _______________________________________________________ 

Assinatura pesquisador (a): __________________ 

(ou seu representante) 

Data:___/___/__  

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se comunicar com ___________, 

via e-mail: ______________ou telefone: ____________. 

 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA:  

O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por uma equipe de profissionais 

com formação multidisciplinar que está trabalhando para assegurar o respeito aos seus direitos como participante 

de pesquisa. Ele tem por objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética. Se você 

considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi informado ou que você está sendo 

prejudicado de alguma forma, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco 

N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: (41) 3310-4494, e-mail: 

coep@utfpr.edu.br. 

 

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos para denúncia, recurso ou 

reclamações do participante pesquisado: 

Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(CEP/UTFPR) 

Endereço:Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone: 

3310-4494, E-mail:coep@utfpr.edu.br 

 

OBS: este documento deve conter 2 (duas) vias iguais, sendo uma pertencente ao pesquisador e outra ao 

participante da pesquisa. 
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