
UM NOVO MODELO PARA A ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA 

PROPRIEDADE FAMILIAR: O CASO DE VARGEM BONITA – AMPÉRE – PR. 

José Francisco de Gois1, Jorge Antonio da Silva2, Cíntia Rafael Luchese3, Rogério Rech4, Adriana 

Aparecida de Oliveira5, Pedro Henrique de Gois6 

 

Resumo: Atualmente, verificamos que os impactos socioeconômicos e ambientais nas pequenas 

áreas agrícolas são significativos, principalmente nas unidades familiares. Para o Barros (2006), 

estas unidade de produção atende a duas condições: a direção dos trabalhos do estabelecimento é 

exercida pelo produtor e o trabalho familiar é superior ao trabalho contratado. Segundo Abramovay 

(2000) a agricultura familiar não utiliza trabalhadores permanentes, podendo, contar com até cinco 

empregados temporários. Para David (2007) agricultura familiar são propriedades menores que 100 

hectares.Na Revolução Verde vários pacotes de produção foram oferecidos, mas não foram 

acessíveis a todas as regiões nem a todos os produtores. Estes modelos ocasionaram impactos 

econômicos, sociais e ambientais. Segundo Blanes et. al. (2004) as atividade agrícolas 

convencionais representam uma ameaça para os ecossistemas, principalmente pelas mudanças 

socioeconômicas e culturais ocorridas, pelo modo com que foram implantadas (monocultura). 

Caporal e Costabeber (2004), afirmam que estes impactos tiveram seu inicio com a introdução da 

Revolução Verde. O modelo de modernização implantado a partir daquele momento tornou-se 

hegemônico, mas produzindo a  exclusão de famílias inteiras e de assalariados rurais. Os 

agricultores de pequeno porte, conhecidos como agricultores familiares, acabaram formando uma 

classe fortemente prejudicada, pois não se integraram nas novas tecnologias de produção. Assim, 

existe a necessidade de mudanças na organização e administração destas propriedades, para que as 

pessoas que fazem parte desta forma de produção não alimentem os números relacionados ao êxodo 

rural.  

Uma das formas de reorganizar as propriedades está pautada nos sistemas sustentáveis de produção, 

pois o desenvolvimento sustentável reflete a necessidade de uma análise criteriosa das atividades 

desenvolvidas e os impactos gerados, tanto no meio ambiente, como nas áreas socioeconômica, 
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visando uma reformulação das práticas econômicas e sociais vigentes, com uma nova ótica, que 

valorize o meio ambiente e as pessoas. 

Conforme Lenza (2008), a poluição ambiental, o esgotamento dos recursos renováveis, o 

aquecimento global e a pobreza estão sendo focos de discussões mundiais entre os congressos para 

se tomar medidas cabíveis a fim de direcionar o desenvolvimento sustentável. Como bem frisa 

Andrade (2008), o desenvolvimento sustentável é o atendimento das necessidades das gerações 

atuais, sem comprometer a possibilidade de satisfação das necessidades das gerações futuras. 

Uma forma de tornar estas propriedades sustentáveis é implantação de sistemas de produção 

agroecológicos. Para Caporal e Costabeber (2004) a agroecologia é uma ferramenta importante para 

apoiar a transição dos modelos de produção convencional para formas de produção e 

desenvolvimento rural sustentável. Neste modelo de produção ocorre um processo gradual e 

multilinear de mudanças no manejo das atividades agrícolas. Mas esta prática vai muito além de 

mudanças tecnológicas e agronômicas na forma de produzir, afetando profundamente o modo de 

pensar e agir dos agricultores. 

Este cenário de desestruturação das propriedades da agricultura familiar é visível na comunidade de 

Vargem Bonita, município de Ampére – Paraná – BR, onde encontramos várias unidades 

produtivas, estruturadas no modo de produção familiar, onde a produção esta pautada nos produtos 

oriundos da implantação dos pacotes agrícolas trazidos pela Revolução Verde, com a produção de 

milho e soja (comodittes), e as condições financeiras se mostram instáveis. 

A partir de um levantamento socioeconômico, verificou-se que a mesma se enquadra inteiramente 

dentro dos sistemas familiares, pois 80% das propriedades possuem menos de 15 hectares e em 

torno de 60% são formadas por ate três integrantes e esta em estágio de envelhecimento, já que 

entre 40 e 50% da população, de 181 pessoas, tem idade acima de 35 anos. Outro fator que 

preocupa é a baixa escolaridade das pessoas, já que pouco mais de 60% da população tem somente 

o ensino fundamental (5º a 8º série).Outro quadro preocupante é quanto a renda, onde 16,58% da 

população é oriunda de programas sociais. Para diversificar a renda é necessário desenvolver 

formas produtivas diferentes das praticadas, estruturada nos pacotes produtivos convencionais, já 

que entre os principais produtos produzidos encontramos a soja, milho e fumo, atividades de ciclo 

curto, onde o produtor nâo detem o controle total da produção. Assim, a forma de produção 

agroecológica pode servir como uma alternativa viável para esta reestruturação, ja que vários 

principios e técnicas deste sistema de produção serviram de auxilio.As propriedades necessitam, 

ainda, de melhorias na organização das atividades na produção e administração os recursos 

finaceiros, onde mais a agroecologia se mostra uma ferramenta eficiente, já que alem de prever a 

diminuição dos custos de produção, as atividades sempre são desenvolvidas com um planejamento a 

longo prazo, que para as propriedades da comunidade em questão é fundamental. Diante disso, 



várias organizações e entidades iniciaram um projeto na tentativa de reestruturação destas 

propriedades. Com pesquisa e extensão universitária pretende-se mudar a situação econômica da 

comunidade, desenvolvento ações para possíveis soluções, objetivando melhorias na organização e 

produção da propriedade, promoção do lazer, melhorias na edução e saúde,  possibilitando, a 

inserção dos acadêmicos na iniciação profissional e cientifica. Com o auxilio de atividades 

acadêmicas, surge a possibilidade de melhoria na organização interna das propriedade, bem como, a 

melhoria nas relações entre os membros da comunidade. Assim, as chances das pessoas se 

transfiriremm para as áreas urbanas se reduz, pois a qualidade de vida dentro das unidade de 

produção familiar mostram-se iguais ou superiores as encontradas em meios urbanos. 

Palavras-chave: Práticas agrícolas, agricultura familiar, situação socioeconômica, desenvolvimento 

comunitário. 

 

1. Introdução 

 

 Percebe-se, nas últimas décadas, uma preocupação com a agricultura familiar, com relação à 

organização da produção e com o meio ambiente. Com relação à primeira, as mudanças econômicas 

fruto das crises contemporâneas do capitalismo e a busca da abertura de novos mercados de venda 

de insumos forçaram mudanças de ordem estrutural no campo. Este modelo adotado no Brasil, se 

por um lado aumentou a produtividade por outro causou enormes impactos como desertificação, 

degradação e contaminação do solo, diminuição da biodiversidade, contaminação hídrica, êxodo 

rural, criação dos latifúndios, monocultura, perda da identidade cultural dos povos do campo. 

A partir de um estudo de caso da comunidade de Vargem Bonita no município de Ampére – 

PR este trabalho busca caracterizar a agricultura familiar problematizando as formas de agricultura 

agroecológica e convencional, mostrando possíveis intervenções a partir de projetos de 

desenvolvimento sustentável.  

  

2. Os impactos advindos das atividades rurais de produção convencional  

 

No Brasil e no mundo, verifica-se o aumento e intensificação das atividades agrícolas. 

Diante desta situação, vemos que esta atividade deve ser bem planejada, pois do contrário, ela pode 

causar impactos irreversíveis ao meio ambiente. Além dos impactos ambientais, as atividades 

agrícolas podem trazer impactos sociais, pois algumas atividades causam a expulsão do homem do 

campo, e aqueles que permanecem ficam sujeitos as imposições do mercado. 

Segundo Blanes et al (2004), algumas atividade agrícolas convencionais representam uma 

ameaça para os ecossistemas, principalmente pelas mudanças socioeconômicas e culturais 



ocorridas. Para Caporal e Costabeber (2004), estes impactos tiveram seu inicio com a introdução da 

Revolução Verde. De acordo com o autor, o modelo de modernização que foi implantado a partir 

daquele momento tornou-se hegemônico, mas não foi acessível para a maioria dos agricultores, 

produzindo a  exclusão de famílias inteiras e de assalariados rurais. 

O autor ainda coloca, que a forma como se intensificou a produção agrícola provocou a 

redução dos níveis de segurança alimentar, pelo fato da predominação de algumas monoculturas 

(soja, milho, trigo) que tem grandes mercados para venda. Contribuiu, também, para reduzir a 

biodiversidade, pois tinha a necessidade de ocupação de maiores áreas que levaram ao aumento do 

desmatamento. Nestas novas áreas iniciou-se o uso de fertilizantes químicos, inseticidas, pesticidas 

e herbicidas, destruindo as cadeias naturais existentes no local, contaminando o solo e a fontes 

hídricas superficiais e subterrâneas.  

Assim, podemos considerar que este novo modelo de produção não chegou a todas as 

regiões do país e provocou grandes modificações ambientais e sociais. Nestas modificações, os 

pequenos agricultores foram um dos personagens que mais sofreram, pois como tem um reduzido 

poder de aquisição, não conseguem adequação a neste novo modelo de produção, ficando a margem 

das tecnologias e, com uma pratica de cultivo baseada em técnicas antigas acaba inviabilizando sua 

permanência nas propriedades rurais, pois continua produzindo os produtos tradicionais, onde 

geralmente mal consegue cobrir os custos, pois não tem condições de se enquadrar as novas formas 

de produção. 

 Com este cenário, o êxodo rural é uma das conseqüências, pois o agricultor não consegue 

mais se manter na propriedade. Os que permanecem na zona rural, se não mudarem a forma de 

produzirem, acabam ficando em um estado “vegetativo” na propriedade, sofrendo com as oscilações 

e impactos, muitas vezes tendo que vender a sua mão-de-obra para se manter na propriedade. 

Uma das saídas e/ou solução para os pequenos agricultores, conhecidos como agricultores 

familiares, é a produção através das praticas agroecológicas, pois é um forma de se obter uma boa 

produção, com um manejos de baixo custo. Consequentemente, estas práticas oportunizam a 

preservação ambiental, pois é um dos seus princípios a prática de um manejo produtivo em que os 

resultados de produtividade gerem resultados satisfatórios e, principalmente, sempre preocupando 

com a preservação da biodiversidade. 

 

3. Conceitos e características de agricultura familiar 

 

Para o Barros (2006), a agricultura familiar atende a duas condições: a) a direção dos 

trabalhos do estabelecimento é exercida pelo produtor, e b) o trabalho familiar é superior ao 

trabalho contratado. Segundo Abramovay (2000) a agricultura familiar não utiliza trabalhadores 



permanentes, podendo, contar com até cinco empregados temporários. Homem de Melo forma o 

conceito de agricultura familiar como às propriedades com menos de 100 hectares (DAVID, 2007). 

Segundo o Censo Agropecuário de 1995/96 existiam 4.859.865 estabelecimentos 

agropecuários no Brasil, ocorrendo uma redução de 941.944 estabelecimentos quando comparado 

ao ano de 1985. Segundo Homem de Melo (DAVID, 2007), o Censo Agropecuário 1995/96 indica 

que a agricultura familiar correspondia a 89,3% estabelecimentos rurais, com 20,0% da área total de 

terras, com mais de 60% da produção de amendoim, batata, cebola, feijão, fumo, mandioca, sisal, 

tomate, uvas, suínos e frango, também produzindo a maior parte de cacau, café e leite, mostrando, 

portanto, a sua relevância.  

As unidades de produção familiar possuem alguns aspectos particulares, relacionados à sua 

organização, sendo em geral propriedades agrícolas de subsistência familiar, com força de trabalho 

essencialmente familiar, uma visível interdependência entre a família e a propriedade, não havendo 

divisão formal ou hierárquica do trabalho, ocorrendo a participação solidária e co-responsável de 

todos os membros da família na organização e funcionamento da propriedade (DAVID, 2007). 

Existe visível informalidade no processo de planejamento, organização, direção e controle 

do processo de produção e, muitas vezes, não levam em conta o custo dos recursos investidos e a 

diferenciação entre os diversos sistemas de produção, caracterizando as diferenças sócio-

econômicas e as diversidades entre os produtores rurais e suas propriedades. 

 

4. O desenvolvimento sustentável como desafio contemporâneo 

 

O desenvolvimento sustentável reflete a necessidade de uma análise criteriosa das atividades 

desenvolvidas pela humanidade e os impactos que as mesmas geram no meio ambiente, visando 

reformular as práticas econômicas e sociais vigentes, com nova ótica, que valorize o meio ambiente 

e as pessoas. 

Conforme Lenza (2008, p.1) ‘‘A poluição ambiental, o esgotamento dos recursos 

renováveis, aquecimento global e a pobreza estão sendo focos de discussões mundiais entre os 

congressos internacionais para se estabelecerem medidas cabíveis a fim de direcionar o 

desenvolvimento sustentável’’. Como bem frisa Andrade (2008, p.1) o desenvolvimento sustentável 

‘‘é o atendimento das necessidades das gerações atuais, sem comprometer a possibilidade de 

satisfação das necessidades das gerações futuras’’. 

Porém, compreender a amplitude e a importância do desenvolvimento sustentável, para uma 

grande parcela da sociedade, vem sendo algo difícil. Diversas iniciativas são desenvolvidas, 

atualmente, no âmbito da sustentabilidade. Um exemplo global disso é a composição do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que é um acordo para empresas preparado 



pela Organização das Nações Unidas, que pretende conciliar a força do mercado aos ideais dos 

direitos humanos, levando-se em conta os impactos sociais e ambientais produzidos pela 

globalização (LOUETTE, 2007). 

Entre outros acordos, as Metas do Milênio, a Carta da Terra e a Agenda 21, constituem, 

respectivamente, instrumentos que norteiam práticas de desenvolvimento consorciadas com a 

erradicação da pobreza, a utilização racional da terra e do meio ambiente e o equilíbrio entre o 

crescimento econômico e uma sociedade justa e equitativa, porém não é algo que irá se alcançar 

com esforços isolados e localizados, mais sim com uma ação global em defesa de uma sociedade 

que tenha como objetivo comum o equilíbrio econômico, social e ambiental.  

 

4. Agroecologia uma nova forma de organização no campo 

 

Para Caporal e Costabeber (2004) a agroecologia é uma ferramenta importante para apoiar a 

transição dos modelos de produção convencional, para formas de produção e desenvolvimento rural 

sustentável. Segundo os autores, este modelo de produção efetua um processo gradual e multilinear 

de mudanças nas formas de manejo nas atividades agrícolas. Mas esta prática vai além de mudanças 

tecnológicas e agronômicas na forma de produzir. 

O processo de transição ocorre em fases, iniciando pela redução do consumo de insumos, 

que são caros e prejudicam o meio ambiente, se adotado técnicas de manejo alternativo. Em 

seguida, ocorre o replanejamento das atividades, o que resulta em uma ordem na produção com 

perspectivas dos resultados que podem ser alcançados. Desta forma, ocorre uma progressiva 

melhora na produção, com a melhoria da qualidade de vida, bem como do meio ambiente, e a 

agregação de lucro nas atividades desenvolvidas, pois assim como uma atividade de baixo custo 

operacional e um bom planejamento as famílias poderão melhorar a sua qualidade de vida resultam 

em melhores frutos na relação do homem com o meio ambiente. 

Verifica-se que a agroecologia é mais do que uma simples ferramenta de trabalho, uma vez 

que necessita ser construída com base a outro entendimento da relação existente entre os homens 

com os demais componentes do planeta. 

 

5. Caracterização da área de estudo e as relações com sistemas sustentáveis 

 

Inicialmente, a região sudoeste era habitada por civilizações indígenas e a atividade agrícola 

de modo comercial era inexistente. Este cenário se alterou com a chegada de colonos descendentes 

de europeus, o que transformou completamente o regime de apropriação das terras e resultou no 

atual sistema de utilização das terras, vistas até hoje como um bem de negócios, destinada à 



produção de produtos para a venda, resultando num completo rompimento do uso coletivo das 

terras a partir dos anos 1950. 

Neste período, verificamos uma fase de conflito da terra, onde vários atores disputaram a 

posse das terras do Sudoeste do Paraná: Governo Federal, Governo Estadual, empresas privadas e 

os posseiros, pessoas que moravam nas terras mas não obtinham os títulos de posse destas terras, 

situação que se regularizou apos a Revolda de 1957. 

Em segida, a Revolução Verde garantiu o desenvolvimento da agricultura convencional, a 

qual, no entanto, visa os objetivos principais de maximização da produção e aumento do lucro, 

vivenciados até os dias de hoje, com a implantação de pacotes produtivos, onde o produto está 

“amarrado” a um sistema de produção do qual não tem controle total do sistema. 

Em todo este período de turbulências, a região sudoeste caminha para uma organização onde 

a produção familiar se efetivou com o tempo. Esta forma de produção foi facilitada por vários 

fatores histórico-culturais, que foram trazidos junto com a colonização inicial da região. Neste 

cenário surge o município de Ampére, estado do Paraná, onde várias comunidades se organizaram 

de forma onde as características de produção familiar é predominante. 

Outros municípos que surgiram no mesmo periodo também trazem consigo esta 

configuração de abrigarem muitas pequenas propriedades, onde se desenvolveram e acabaram 

sendo atinguidas pelo modo de produção trazido pela Revolução Verde, após a Revolta dos 

Posseiros (1957). 

Mas, juntamente com esta forma de produção, surgem algumas instituições que lutam pelas 

famílias de agricultores que ficaram a margem de toda a “evolução” proposta na forma de produzir. 

Representadas por Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, juntamente com a Associação de Estudos, 

Orientação e Assistência Rural (ASSESSORAR), a luta contra o sistema de produção convencional 

tornou-se uma bandeira e, com o surgimento de outras intituições posteriores, a agricultura familiar 

teve sua representação ampliada e organizada, sendo que nos dias atuais, serve como referência no 

cultivo de produtos nos sistemas agroecológicos, já que as instituições que ás representam, sempre 

lutaram por esta bandeira. Atualmente, a região Sudoeste do Paraná apresenta diversos modelos de 

produção sustentável, servindo como referência juntamente com outras regiões do estado do Paraná.  

Mesmo assim, ainda existem muitas dificuldades de desenvolver atividades relacionadas a 

estruturação e organização das propriedades inseridas nos modelos sustentáveis. Embora as 

entidades da agricultura familiar estejam auxiliando na organização das pequenas propriedade, a 

necessidade de apoio na organização e administração das mesmas é presente, pois agrega um 

grande números de pessoas inseridas nestes sistemas.  

Neste contexto, a Faculdade de Ampére – FAMPER, iniciou projetos com o objetivo de 

estudar e apresentar soluções a problemáticas relacionadas a viabilização da diversificação de 



atividades nas propriedades rurais, com o objetivo de auxiliar na permanência das pessoas ligadas a 

agricultura familiar em suas terras. 

Através de um Projeto de Extensão Universitária, desenvolveu-se atividades para estimular 

novas formas de organizar e administrar as propriedades. Atraves de reuniões e debates com demais 

instituições, busca-se um concenso em ações a serem desenvolvidas nas propriedades, envolvendo 

os moradores (público alvo do projeto), os acadêmicos e docentes, onde foi elegida a comunidade 

de Vargem Bonita, interior de Ampére, estado do Paraná, buscando melhorar as condições de 

produção, a partir de manejos agroecológicos e a organização dos agricultores, tanto dentro da 

unidade produtiva como comunidade geral. 

 

6. Resultados e discussões 

 

Após as reuniões foi realizada a aplicação de questionários na area de estudo e, 

posteriormente, a tabulação dos resultados deu condição de construir um perfil da comunidade, no 

qual conseguimos detectar as características dos moradores que lá residem. Assim, podemos 

direcionar as primeiras ações e subprojetos na área e também prever algumas situações a serem 

encontradas e enfrentadas. 

A comunidade estudada tem um total de 181 moradores, distribuidos em 57 propriedades, 

onde 53% das pessoas são do sexo masculino, enquanto que 47% do sexo feminino, prevalecendo 

então um maior índice de homens na comunidade. Além do fator de distribuição por sexo, a 

distribuição por idade também nos mostrou ser importante, pois ela revelou um perfil para cenários 

futuros do que pode ocorrer na comunidade. 

Encontramos um maior número de pessoas entre 21 e 40 anos e entre 51 e 70 anos, sendo 

que a maior concentração encontra-se entre os 31 e 40 anos, o que nos indica que a comunidade está 

em fase de envelhecimento (Figura 01). 

 

Figura 01 – Faixa etária dos moradores 
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As familias que integram a comunidade são compostas por 02 ou 03 integrantes, com poucas 

famílias compostas por números superiores a 04 membros (Figura 02). Esta informação nos indica 

que a comunidade tem um formato típico de propriedades familiares, pois a produção não apresenta 

larga escala porque o numero de mão-de-obra na propriedade é reduzido. 

 

Figura 02 – Número de integrantes por unidade familiar e escolaridade 

Verifica-se, ainda, que a grande maioria da população possui escolaridade inferior ao ensino 

fundamental, prevalecendo um grande número de pessoas com escolaridade primária. Assim, temos 

que ter o cuidado nas abordagens realizadas na comunidade para não provocar a exclusão. 

A partir destas informações foi possível construir um cenário do perfil comunitário. E para 

concluir este perfil, buscou-se saber as principais formas de renda e ocupação da comunidade. 

Vemos que predominantemente, as pessoas estão na atividade de agricultores, com um percentual 

de 40,88%, em seguida observamos os estudantes, representando 22,65%, outro índice relevante é 

com relação à 16,58% da população aposentada (Tabela 01). 

 

    Tabela 01 – Ocupação dos moradores 

Ocupação Freqüência Freq. Percentual Freq. Perc. Acum. 
Agricultor 74 40,88 40,88 
Estudante 41 22,65 63,53 
Funcionário público 05 2,76 66,29 
Suinocultor 04 2,21 68,50 
Comércio 03 1,66 70,16 
Diarista 03 1,66 71,82 
Professor 02 1,10 72,92 
Crianças 19 10,50 83,42 
Aposentado 30 16,58 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2007) 

                

Estes dados nos remetem ao que comentamos anteriormente, evidenciando que a 

comunidade está em envelhecimento, dado que uma grande parcela de pessoas se encontra 
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aposentada, o que pode ser um fator limitante para o desenvolvimento de algumas atividade 

produtivas, já que isso depende da perspectiva que o proprietário tem do desenvolvimento da 

propriedade. 

Para podermos propor alterações ou novas atividade na area de estudo, tambem 

precisavamos saber a condição de posse dos produtores, e encontramos que 63,16% dos moradores 

(Figura 03) são os proprietários de seu imóvel, e os demais estão na condição de comodatário, 

arrendatário, parceiro ou posseiro. Isso relaciona-se ao histórico de atuação das famílias no local e a 

forma como as atividades são desenvolvidas, pois se o agricultur não for proprietário irá 

desenvolver atividades de curto espaço de tempo e o seu compromisso com a comunidade também 

não é profundo, já que não tem a garantia de permanencia na terra. 

 

 

 
Figura 03 – Condição de posse da propriedade 

 

Estes proprietários estão organizados em pequenas propriedades, onde a maior parte 

pertence a áreas abaixo de 15 hectares (Tabela 02), mostrando a predominância de propriedades 

familiares na comunidade em pesquisa. 

 

Área Freqüência Área Freqüência 
Até 1 há 07 16 – 20 há 09 
1 – 5 há 08 21 – 25 há 04 
6 – 10 há 09 Mais de 25 há 04 
11 – 15 há 10 Não possui 06 
Fonte: Pesquisa de campo (2007) 

Tabela 02 – Área das propriedades 

 

Quanto as residências, verificou-se que elas são caracterizadas por serem pequenas, pois 

mais de 80% delas são iguais ou menores de 80 metros quadrados e construidas de madeira (65%). 

Apenas 7% são construídas em alvenaria, o que demonstra o grau de dificuldade quanto ao capital 

aquisitivo das famílias, pois grande parte da casas de madeira foram construidas a mais de 15 anos. 

Quanto aos equipamentos existentes nas propriedades, pode-se verificar se os agricultores 

estão organizados de forma compatível com as atividades que pretendem desenvolver. Vemos que o 

Proprietário 63,16%

Comodatário 19,30%

Arrendatário 14,04%

Parceiro 1,75%

Posseiro 1,75%

 



uso do trator em mais de 20% das propriedades, o que pode estar causando impactos financeiros em 

algumas propriedades, já que existe a predominância de pequena propriedade, e o período 

trabalhado da máquina é inferior ao período de descanso. Encontramos uma tendência à atividade 

leiteira, já que mais de 20% dos agricultores possuem ordenhadeiras entre outros equipamentos que 

são típicos de propriedades familiares com atividade leiteira (Tabela 03). 

 

 

 

 

 

 

Descrição Quantidade  Descrição Quantidade  
Trator  11 Arado  04 
Motor  09 Carreta 02 
Forrageiro/ensiladeira 09 Ordenhadeira  12* 
Trilhadeira  07 Pulverizador 02 
Carroça  06 Roçadeira 05* 
Plantadeira 06 Colheitadeira 01 
Grade/pé de pato/gobi 05 Engenho 01 
Fonte: Pesquisa de campo (2007) 
*Dados obtidos após verificação a campo 

Tabela 03 – Número de equipamentos das propriedades 

 

Esta tendência se mostra mais visível quando se busca saber quais as principais fontes de 

renda dentro das propriedades e o leite vêm em primeiro lugar, sendo em mais de 45% das 

propriedades uma das principais fontes de renda (Tabela 04). Verificou-se ainda que as influências 

do modelo de produção surgidos no período da Revolução Verde permanecem mesmo em pequenas 

propriedades como as pesquisadas, pois a soja e o milho estão como uma das principais fontes de 

renda, representativamente de mais de 50% das propriedades, e como são atividades de longo ciclo, 

explicam-se as dificuldades financeiras dos produtores. 

 

Atividade Freqüência Percentual Atividade Freqüência Percentual 
Leite 26 45,61 Diarista 04 07,02 
Milho 22 38,60 Trigo 02 03,51 
Fumo 10 17,54 Suínos 02 03,51 
Soja 08 14,04 Comércio 02 03,51 
Empregado 05 08,77 Feijão 01 01,75 
Bicho da seda 04 07,02 Aposentadoria 21 36,84 
Gado de corte 04 07,02 Não declarou 02 03,51 
Fonte: Pesquisa de campo (2007) 

Tabela 04 – Fontes de renda nas propriedades 



 

O que reforça a idéia acima se apresenta quando se busca saber as dificuldades existentes 

para a produção. Encontrou-se uma grande dependência a formas de produção vindo de fora da 

propriedade, como insumo e máquinas utilizadas na produção (Tabela 05).  

 

Problema Freq. Problema Freq. 
Alto custo dos insumos 16 Falta máquinas agrícolas 04 
Clima desfavorável 13 Tecnologia e acompanhamento 03 
Melhoria de pastagens 08 Falta equipamentos 03 
Pouca mão de obra 06 Falta estrutura 02 
Necessidade de adubação de solo 04 Pouca área de terra 02 
Recursos financeiros 04 Não produz ou nao tem problema 15 
Fonte: Pesquisa de campo (2007) 

Tabela 05 – Principais dificuldades na produção 

Os impactos que as atividades convencionais ocasionam em pequenas propriedades se 

mostra bem visível quando questionamos os agricultores sobre as principais necessidades da 

propriedade. Verificamos que quase 50% dos entrevistados citam os recursos financeiros como 

necessidades fundamentais (Tabela 06). 

  

Necessidades Freqüência  
Recursos financeiros 24 
Capacitação e assistência técnica 15 
Máquinas e equipamentos 05 
Mão de obra 04 
Telefone 03 
Incentivos em geral 03 
Estradas 03 
Adubação de solos 02 
Não há problemas 11 
Fonte: Pesquisa de campo (2007). 

 

Tabela 06 – Principais necessidades nas propriedades. 

 

Mas, mesmo a maioria sendo proprietários da terra, as dificuldades financeiras parecem ser 

uma constante nas propriedades. O que começa a expressar isso se apresenta quando buscou-se 

saber a media de renda mensal das proprieades na comunidade (Figura 04).  



 

Figura 04 – Percentual de renda média mensal das famílias em salários minimos. 

 

Assim, para que se um modelo agroecológico de produção se efetive, é preciso ocorrer uma 

preparação, pois os produtores estão voltados às práticas convencionais. Outro fator que estes dados 

também demonstram é a falta de um planejamento financeiro dentro da propriedade. 

Buscou-se saber, ainda, quais as necessidades que os agricultores acham que precisam para 

que eles organizem melhor a propriedade, e verificou-se que a grande maioria, mais de 50% dos 

proprietários agrícolas deseja investir e organizar, principalmente financeiramente, as atividades 

realizadas nas propriedades (Tabela 07). 

 

Expectativa  Freqüência  
Esta satisfeito 07 
Investimentos na atividade leiteira 16 
Melhorar as benfeitorias 14 
Organização da propriedade 15 
Aumento da renda 07 
Diversificação de atividades 06 
Aumentar a área da propriedade 04 
Melhorias de saúde 03 
Água suficiente 01 
Tabela 07 – Necessidades quanto à organização comunitária. 

 

Com estas informações socioeconômicas da comunidade de Vargem Bonita, verifica-se a 

necessidade de organização da produção, bem como, a criação de sistemas alternativos de 

atividades nas propriedades, já que a maioria delas apresentam um sistema produtivo convencional, 

que esta a mercê dos impactos oriundos da oscilação dos commodities, já que grande parte das 

propriedades desenvolve estas atividades de fim agro-exportador. 

 Desta forma, a agroecologia pode ser vista como uma das formas de auxiliar na 

reestruturação econômica das propriedades, já que traz uma forma de produção pautada na 

racionalidade e planejamento das atividades. 

 Assim, com a capacitação dos agricultores, através de cursos e práticas, bem como visitas a 

regiões que já adotaram estes sistemas de produção nas unidades de produção familiar, estas 
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propriedades podem se desenvolver com atividades sustentáveis e manter as famílias no campo 

considerando, principalmente, a qualidade de vida e a conservação do meio ambiente. 

 

7. Considerações finais 

 

A partir dos dados levantados e discutidos, verifica-se que o perfil da comunidade de 

Vargem Bonita se insere no contexto da agricultura familiar. Sua tipificação permite considerar que 

é uma comunidade onde a população se encontra em um estágio de envelhecimento, a contribuição 

econômica está baseada no setor produtivo convencional e nas políticas sociais como aposentadoria, 

onde o grau de instrução se encontra em um nível baixo, sendo uma comunidade que apresenta 

carências de políticas públicas focalizadas na valorização da autonomia e promoção do lazer. 

 

O trabalho de extensão universitária permitiu compreender a necessidade de possíveis 

intervenções.  

- Melhora na auto-estima através de atividades de aproximação feitas na comunidade.  

- Realização de atividades de formação com enfoque na produção sustentável. 

- Melhora na organização da escola. 

- Organização de passeios e visitas em forma de intercâmbio. 

- Resgate da valorização cultural através de festas comunitárias. 

 

 A partir das medidas sugeridas acredita-se que é possível melhorar a qualidade de vida da 

comunidade e inseri-la aos moldes da produção sustentável, através da implementação do sistema 

agroecológico discutido e proposto nesse trabalho como alternativa de manutenção da comunidade, 

permanência do homem no campo e a criação de novas perspectivas para o desenvolvimento futuro 

destas comunidades. 
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