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Introdução

As transformações que têm ocorrido na estrutura agrária brasileira de modo geral 
e em particular no Rio Grande do Sul, desencadeiam processos agrícolas diferenciados e 
acentuaram, muitas vezes, formas diversas de produção e de condições de vida dos agri-
cultores familiares. 

Identificar alternativas para as Unidades de Produção Familiar, que desejam manter 
o equilíbrio racional do ambiente de produção e da renda justa, capaz de permitir, além da 
sobrevivência, a realização social e econômica, caracterizou-se como uma possibilidade 
deste trabalho. Para isto, o estudo foi centrado no sistema produtivo e suas inter-relações, 
chegando a sugerir a oportunidade da reorientação das atividades agropecuárias e não-
agrícolas geradoras de ações de mudança com equilíbrio como, por exemplo, o suprimento 
das necessidades de determinados nichos de mercados. 

O trabalho de investigação objetivou traçar um perfil das Unidades de Produção Fa-
miliar do 20 Distrito do município de São Francisco de Assis/RS (Vila Toroquá), tendo em 
vista sugerir alternativas e práticas que levassem a sustentabilidade, mudando os processos 
produtivos e alcançando o desenvolvimento socioeconômico.

Os processos de exclusão, cada vez mais intensos, forçam as Unidades de Produção 
Familiar a buscarem alternativas para seu desenvolvimento. Contudo, o desafio de um de-
senvolvimento sustentável exige o apoio de políticas públicas principalmente por que, no 
caso dos produtores familiares, suas condições de investimento são geralmente precárias. 

Na tentativa de oferecer uma contribuição aos estudos sobre agricultura familiar, 
buscou-se detalhar a situação de uma área onde “ilhas de agricultores familiares” coexistem 
com diferenças tanto físicas e naturais, quanto culturais, constituindo-se em uma excelente 
área-laboratório para questões rurais brasileiras.

Para lograr êxito, o trabalho é estruturado a partir de uma prévia seleção de indicadores 
do perfil socioeconômico das Unidades de Produção Familiar, que submetidos à técnica de 
análise estatística básica, buscam identificar o seu comportamento.

Por fim, o trabalho destaca, em suas considerações finais, alguns aspectos referentes 
às questões envolvendo mudanças e o estabelecimento do equilíbrio socioambiental na área 
investigada.

A pesquisa teve como preocupação conhecer a realidade, observá-la e analisar suas 
múltiplas facetas de forma clara e objetiva, para entender os aspectos sociais, econômicos e 
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culturais da agricultura familiar. Reconhecer seus mecanismos e suas inter-relações, mais do 
que ser gratificante ao pesquisador, constitui-se na contribuição da ciência para a sociedade 
em defesa de sua promoção social.

O convívio estabelecido, por algum tempo, com os produtores foi frutífero, pois 
muitas informações, entendimentos e análises só se tornaram possíveis por meio dele.

Deseja-se que este estudo possa ser útil ao planejamento municipal local, que apre-
senta dados escassos sobre a área em estudo até o presente momento.

A área e as bases metodológicas do estudo

O desenvolvimento rural apresenta-se heterogêneo no espaço agrícola do Estado do 
Rio Grande do Sul, concentrando-se em poucas regiões. Sabe-se que neste Estado existem 
regiões concentradoras de desenvolvimento com municípios que se destacam. Mas este 
não é o caso de São Francisco de Assis, um município com áreas frágeis, degradadas e 
que poderia retomar parte de seu crescimento econômico com a adoção de uma série de 
medidas, principalmente no âmbito da agricultura familiar. Tal situação justificou a escolha 
deste município para objeto de estudo. 

Dentro do município, procurou-se delimitar uma área que concentrasse tanto a agricul-
tura familiar, quanto problemas econômicos e ambientais, cujo estudo poderia indicar novos 
direcionamentos em benefício da população local. O 20 Distrito-Vila Toroquá, mostrou-se 
o laboratório ideal para esta pesquisa, tendo, por isso sido escolhido. O município de São 
Francisco de Assis/RS1, localiza-se na região Oeste do Rio Grande do Sul e sua divisão 
interna está constituída por cinco distritos assim denominados: 10 distrito: Sede; 20 distrito: 
Toroquá; 30 distrito: Boa Vista; 40 distrito: Beluno e 50 distrito: Vila Kraemer. (Figura 1).

A área de estudo deste trabalho, é composta pelas localidades de Bom Retiro, Buricaci, 
Mocambo, Passo do Banhado, Passo do Leão, Perseverança, Pitangueira, Rincão dos Dornel-
les, Rincão dos Salbegos, São Tomé, e Vila Toroquá. A origem predominante da população 
do 20 Distrito, é a italiana, como se constata em redações escritas por filhos de agricultores:

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

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

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

1 O município de São Francisco de Assis foi fundado em 4 de janeiro de 1884, e a divisão distrital se iniciou em 7 de julho 
de 1885, com três distritos, Em 1890 foi criado o 40 Distrito e em 1912 o 50 Distrito.

2 Denize. Trabalho de português. São Francisco de Assis, 2000. Aluna da 8a série da Escola João Octávio Nogueira Leiria
3 Marcieli. Redação. São Francisco de Assis, 2001
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localidade – Toroquá - gera controvérsias: enquanto uns dizem ser de origem italiana, outros 
afirmam ser um vocábulo de origem indígena, significando toca dos tatus.

Profundas reflexões têm sido elaboradas em torno das alternativas da agricultura, 
tendo como base o desenvolvimento rural, no qual alguns autores salientam o “desenvol-
vimento rural sustentável”. Entretanto, inúmeros questionamentos surgem, indagando até 
que ponto se pode falar em sustentabilidade se a renda agrícola é cada vez menos suficiente 
para manter a família rural no campo, além de termos, no cenário rural, disparidades de 
desenvolvimento e crescimento econômico.

O desenvolvimento sustentável é uma noção política e geográfica, sendo que os 
principais empecilhos à agricultura são de natureza político-social: de um lado, se coloca 
a maioria da população com pouco acesso aos recursos políticos e econômicos, (principal-
mente os agricultores familiares) e do outro, estão os grandes proprietários, que determinam 

Figura 1
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as regras do sistema. 
A agricultura brasileira vem, progressivamente, sendo realizada do ponto de vista 

empresarial, o que implica alteração dos processos produtivos que, entretanto, não atinge 
igualmente todos os produtores, produtos ou regiões geográficas, como ensina Silva (1982). 
Por outro lado, esta modernização não deve ser de modo algum confundida com o desen-
volvimento rural, que teria, como complemento, proporcionar melhoria de condição de vida 
da população rural (GERARDI, 1980).

Este processo desigual acaba por excluir número cada vez mais expressivo de 
produtores rurais que não conseguem se manter produtivos e economicamente viáveis, 
principalmente em áreas marginalizadas.

Os agricultores familiares demonstram atitudes de coragem em frente a situações 
políticas e econômicas que geram a reprodução da miséria. Percorrendo alguns municípios do 
sudoeste do Rio Grande do Sul, verifica-se o nível de decadência em que vivem os agriculto-
res familiares, cujas atividades não suprem nem mesmo suas necessidades, permitindo-lhes 
apenas a subsistência, conseqüência e reflexo do modelo agrícola adotado.

Com condições topográficas e pedológicas desfavoráveis, a concentração de unidades 
de produção familiar de baixa renda coloca a questão da sustentabilidade agrícola associada 
às alternativas de desenvolvimento com preservação do meio em que vivem. Nesta região, 
encontra-se o município de São Francisco de Assis e, neste, o 20 Distrito – Vila Toroquá - no 
qual foi localizada a pesquisa aqui relatada. Assim, procurou-se, com base no diagnóstico 
das condições locais (ambientais e socioeconômicas) construir cenários que possam apontar 
direções à melhoria da agricultura. São apresentadas alternativas, práticas de organização 
do trabalho e da produção que extrapolam os limites individuais e familiares, alcançando 
o nível coletivo e comunitário.

As idéias que vêm ganhando espaço social, influência e novos adeptos parecem 
caminhar na direção de que é preciso devolver ao mundo rural uma outra dimensão, que o 
caracterizou durante séculos, antes da vigência do capitalismo industrial, qual seja, um locus 
de múltiplas atividades onde, ao lado da convivência produtiva com a natureza desenvolvem-
se novas atividades não agrícolas (SCHNEIDER; NAVARRO, 1999).

Nessa perspectiva, observa-se um “novo” mundo rural, onde novas alternativas vêm 
sendo valorizadas, tais como: produtos agrícolas diferenciados: frutos silvestres, fruticultura 
de mesa; fabricação de produtos na unidade produtiva para venda direta; agroturismo; cul-
tivos emergentes como flores exóticas; plantas medicinais; enfim, atividades voltadas para 
o melhoramento do emprego e da renda das propriedades familiares. 

Para realização desta pesquisa, inicialmente, partiu-se de uma ampla revisão biblio-
gráfica sobre a temática em tela, revisitando-se as matrizes teóricas que, formam as bases 
das questões conceituais deste trabalho.

No presente estudo, entendemos, produção familiar em oposição à produção patronal, 
ou seja, aquela que apresenta as seguintes características: a) trabalho e gestão intimamente 
relacionados; (b) direção do processo produtivo assegurada diretamente pelos proprietários; 
(c) ênfase na diversificação; (d) trabalho assalariado complementar; (e) decisões imediatas, 
adequadas ao alto grau de imprevisibilidade no processo produtivo; (f) tomada de decisões 
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“in loco”, condicionada pelas especificidades do processo produtivo e (g) ênfase no uso de 
insumos internos (FAO INCRA, 1994).4

Considerando que um levantamento total das unidades de produção familiar seria 
difícil, pela sua complexidade, optou-se por estabelecer um perfil do distrito por meio da 
escolha de 51 agricultores. Como unidade básica de informação, tomou-se a Unidade de 
Produção Familiar, entendendo-a como estabelecimento que apresenta como base social o 
trabalho familiar. 

Para a conclusão do trabalho de campo foram realizadas sete visitas ao Distrito. O 
pequeno número de entrevistas realizadas é justificado pela homogeneidade das informa-
ções, considerando-se desnecessário um número maior para traçar o perfil. Paralelamente, 
realizou-se a complementação de dados na sede do município para uma melhor compreensão 
da realidade em estudo. A sétima saída de campo teve como objetivo resgatar algumas infor-
mações na EMATER, na Secretaria de Agricultura e Secretaria do Turismo do Município. 
Além das visitas para realização das entrevistas, foram feitas três visitas de retorno para 
coleta de dados na sede do município ou em alguma propriedade cuja entrevista tivesse 
deixado alguma dúvida.

A agricultura familiar do município foi caracterizada, com informações socioeco-
nômicas da área, obtidas das entrevistas, dos Censos do IBGE (1990), do relatório anual 
da EMATER5 (1999) e de informações diretas Secretaria municipal da agricultura e Se-
cretaria municipal de turismo. Consolidadas essas informações, analisaram-se os dados, 
representando-os por meio de gráficos, quadros e tabelas. 

Perfil socioeconômico das unidades de produção familiar do 2º Distrito, Vila 
Toroquá – São Francisco de Assis - RS

Organização das unidades de produção 

As propriedades entrevistadas, num total de cinqüenta e uma, todas de base fami-
liar, localizam-se em diversas localidades do 2º Distrito, Vila Toroquá. As distâncias das 
propriedades em relação à sede do município de São Francisco de Assis são variáveis, indo 
de 6 a 30 Km. 

A amostra, embora não probabilística, procurou abranger e mapear unidades de 
produção familiar com distâncias variáveis em relação à sede do Município no intuito de 
verificar até que ponto fatores como a localização e a distância interferem nas diferentes 
atividades agrícolas e não-agrícolas das unidades de produção familiar, numa área e para 
4 A discussão teórico-semântica sobre produção familiar, campesinato, pequena produção, produção de subsistência, tem 

consumido centenas de páginas e não será tratada no escopo do presente trabalho.
5 A EMATER/RS vem atuando desde março de 1977 e assumiu a prestação de serviços de assistência técnica e extensão 

rural oficial no Estado do Rio Grande do Sul vinculada ao Governo do Estado pela Secretaria da Agricultura e Abas-
tecimento, atua em 352 municípios e mantém 52 postos de classificação de produtos vegetais (EMATER/RS, 1997). 
Salienta-se que um dos postos localiza-se no município de São Francisco de Assis, RS. Ela procura agir por meio de 
ações desenvolvidas dentro da proposta de desenvolvimento sustentável e perspectivas de inovações, entretanto, de 
forma pouco abrangente, por envolver uma quantidade pequena de agricultores.
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produtos ainda pouco afetados pelo processo de globalização.
Os agricultores das Unidades de Produção Familiar, entrevistados na área de estudo, 

eram proprietários da terra. Na sua maioria receberam parte da sua propriedade por herança 
e, outros, como no caso dos proprietários da localidade de Perseverança, a conseguiram por 
meio de ocupação.

Deve-se destacar que o fato de serem proprietários das suas terras é importante para 
eles, ou melhor, é o “seu orgulho”. Até mesmo aqueles que legalizaram as terras, há pouco 
tempo, se expressavam com convicção, de que agora são “donos de suas terras”.

No entanto, observou-se que, mesmo sendo proprietários de suas áreas, algumas 
Unidades de Produção Familiar (29,41%) procura aumentar a renda através de parcerias, a 
maioria para desenvolvimento da agricultura. Quanto às formas de pagamento, nas parcerias, 
verificamos que 60% são feitas em percentagem do produto ou da venda. A área utilizada em 
parceria para atividade de cultivo oscila entre dois a 48 hectares, enquanto para a pecuária, 
mesmo sendo pouco freqüente varia de 30 a 200 hectares.Quanto ao número de pessoas que 
integram o núcleo familiar, verificou-se que, em 39 das 51 propriedades entrevistadas, o 
total de membros da família não ultrapassa a 4 pessoas, valor surpreendente na zona rural, 
cujas famílias costumam ser muito numerosas, mas que pode ser explicado pela saída de 
muitos membros adultos que não encontram, pela exigüidade da área, espaço de trabalho 
na propriedade.

A noção de unidade de produção familiar, durante muito tempo, esteve relacionada 
à dimensão física, permanecendo a idéia de uma área pequena, com baixa produção. Atu-
almente, sabe-se que a questão da dimensão das propriedades, tanto na agricultura, quanto 
na pecuária, não é tão relevante. A representação econômica das unidades produtivas de 
pequeno porte na agricultura está muito mais ligada à possibilidade de adoção de inovações 
tecnológicas, à localização e à qualidade do solo, do que a área inicial do estabelecimento 
(VEIGA, 1995).

Assim, quanto ao tamanho identificou-se que as propriedades com área entre 10 a 
30 hectares representam 60,78% das amostradas. A estrutura fundiária sofreu algumas alte-
rações nos últimos dez anos: 15,69% dos entrevistados declararam a diminuição da área de 
suas propriedades, 27,45% informaram que suas propriedades tiveram acréscimos de área, 
e 56,86% das propriedades visitadas mantiveram inalterada sua área; quanto aos motivos 
da fragmentação, prevalecem as divisões por herança e por motivos econômicos. 

Quanto à utilização das terras, observou-se o predomínio da pecuária, uma vez que 
ela ocupa 57,08% do total da área. A agricultura é também expressiva, ocupando 33.77%. 
O restante da área é ocupada por mata nativa (6,44%) e implantada (0,22%) e áreas ina-
proveitáveis (2,50%). 

Percebe-se que os agricultores familiares entrevistados direcionam suas atividades 
a uma dualidade - agricultura e pecuária. Tal fato pode ser explicado por diversos fatores: o 
clima, o tipo de solo, a topografia, o preço de oferta e demanda dos produtos. Assim, a prática 
da agricultura e da pecuária, simultaneamente, busca a otimização do processo produtivo, 
racionalizando, cada vez mais, o consumo de produtos e reduzindo os gastos.
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Infra-estrutura 

De maneira geral, predominam as benfeitorias de madeira, fato que está relacionado 
ao custo e, muitas vezes, à disponibilidade de matéria-prima no local que além do uso pró-
prio, muitas vezes propicia ao proprietário a exploração comercial. Destaca-se a presença 
de uma serraria na área em estudo.

O padrão das benfeitorias, na maioria das propriedades, demonstra o poder aquisitivo 
de cada família, pois, quando o agricultor apresenta melhores condições econômicas, procura 
constituir uma casa de alvenaria. 

Apesar da área em estudo ser bastante bem servida por rios6, a água destes não é 
utilizada para o consumo humano, pois além da contaminação por agrotóxicos e fertilizantes, 
recebem também os resíduos, animais, humanos e domésticos. A água dos rios é utilizada 
na irrigação de hortaliças, na maioria consumidas cruas, na psicultura, na dessendetação de 
animais, e na irrigação do arroz. Entretanto, o problema da água não está na disponibilidade 
e sim na infra-estrutura, que necessitaria de investimentos para a construção de mais poços 
artesianos e instalação de tabulações para distribuição.

Quanto à qualidade da água, notou-se que os agricultores são conscientes de que 
mesmo classificando a água como “satisfatória”, em geral, nunca realizaram sua análise 
química. Apesar de descreverem a água de consumo como boa, essa afirmação vem acres-
cida de observações como: “boa, mas nunca foi realizada análise”, ‘boa, meio salobra” o 
que demonstra que ela não possui, realmente, o padrão adequado. Pode-se afirmar que a 
qualidade da água, citada pelos entrevistados, tem um valor relativo, uma vez que a sua 
caracterização como boa não se prende a nenhum dado cientificamente comprovado. A água 
para consumo humano vem, na maior parte, de poços rasos (cacimba) ou de fontes naturais 
consumida sem prévia ou com simples desinfecção.

Constatou-se que 36,84% dos entrevistados não possuem fossa cloacal, e mesmo os 
esgotos domésticos (restos de comida, sabão, detergentes, águas de lavagem) apresentam, 
em alguns casos, destino a céu aberto.

Pode-se concluir, pois, quanto ao padrão de vida, a maioria dos produtores familiares 
do 20 Distrito, moram em casas de madeiras, mas sem esgoto e com abastecimento de água 
para consumo, precário quanto à qualidade. O padrão de vida reflete a renda, ou seja, o poder 
de barganha de cada Unidade de Produção Familiar.

Ainda em termos de infra-estrutura, a situação de certa forma, caracteriza-se pelo 
abandono do poder público. Se houvesse uma maior participação do poder público, o pro-
blema da distribuição e uso dos recursos hídricos talvez pudesse ser resolvido a contento, 
como no caso da localidade da Vila Toroquá, que dispõe de recursos naturais de grande 
significado paisagístico, compondo cenários que poderiam propiciar o desenvolvimento de 
atividades turísticas e de esportes aquáticos, constituindo-se em fonte de renda alternativa 

6 A área em estudo é drenada pelos rios Toroquá, ao norte, arroio Piquiri a leste, arroio Jaguari-mirim a oeste e rio Jaguari, 
ao sul. Na parte central, estão as drenagens: Lajeado Seco, Arroio Inhandiju, Sanga do Areião, Sanga do Buricaci ou 
Salso, Sanga Buricaci, Sanga do Noé, Sanga Funda e Sanga do Paulo.
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e desenvolvimento para a região. Algumas Unidades de Produção Familiar apesar de pos-
suírem recursos paisagísticos, não os exploram devido a barreiras econômicas e culturais 
(Gerardi, 1980) que se colocam como entrave ao desenvolvimento rural, incluindo, além 
destas, a barreira política.

A manutenção das pessoas no meio rural ocorrerá se forem tomadas medidas voltadas 
ao desenvolvimento do Distrito como um todo. Para isto são necessárias boas estradas, tele-
fonia, infra-estrutura para água e esgoto, eletrificação, enfim, requisitos básicos essenciais 
para ocorrer, o que se pode denominar apenas como uma condição digna de sobrevivência 
no meio rural. 

O uso do solo e a produção agropecuária

O 2o Distrito, Vila Toroquá, apresenta aspectos fisiográficos geomorfologicamente 
associados ao rebordo ao topo do planalto. Com altitudes variando de 102 a 352 metros.

Os solos deste distrito diferenciam-se conforme as características do substrato ge-
ológico e do relevo na área de encosta. As vertentes apresentam declividade elevada, com 
um substrato de rochas vulcânicas, gerando um solo pedregoso, que apresenta espessura 
variável, textura argilo-arenosa, com horizonte orgânico de 60 cm de espessura7. A inclinação 
das vertentes e a grande pedregosidade no solo dificultam a mecanização em algumas áreas, 
como é o caso das localidades de Vila Toroquá, Rincão dos Salbegos e Rincão dos Dornelles. 

Nas áreas onde o relevo é menos acidentado, com substrato predominante de rochas 
sedimentares da Formação Rosário do Sul, representadas por arenitos finos com coesão 
média a baixa e rochas sedimentares cenozóicas com baixa coesão (VEIGA; MEDEIROS; 
SUERTEGARAY, 1987), forma-se um solo com textura silte-areia fina, com baixo teor de 
material orgânico e muito suscetível aos processos de erosão, gerando sulcos e ravinas.

As atividades de rizicultura associam-se às áreas de várzeas dos rios Jaguari-Mirim, 
arroio Piquiri e, principalmente, junto ao rio Jaguari. Nestas áreas, os solos caracterizam-se 
por serem hidromórficos, desenvolvidos pelos sedimentos recentes depositados pelos rios.

Principalmente na encosta, mesmo em pequenas propriedades, o solo varia conforme 
a inclinação da vertente, e também o material, produto de alteração. 

Nas vertentes muito inclinadas, os processos erosivos impedem o desenvolvimento 
de um perfil espesso de solo, resultando em solo pedregosos. Nas áreas onde a vertente é 
menos inclinada, os processos de intemperismo têm o tempo necessário para o desenvol-
vimento do perfil.

De qualquer modo, são grandes as limitações ao aproveitamento agrícola dos solos 
e grande, também, o risco de sua degradação o que recomendaria o uso de estratégias de 
produção conservacionistas.

Mesmo sendo a agroecologia difundida como estratégia de desenvolvimento rural 

7 Conforme a descrição feita por Prof. Dr. Luis Eduardo de Souza Robaina da Universidade Federal de Santa Maria na 
visita de campo realizada em 26 de janeiro de 2001.
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sustentável, buscando a manutenção da produtividade agrícola com o mínimo possível de 
impactos ambientais e com retornos econômicos e financeiros satisfatórios, a maioria dos 
agricultores das Unidades de Produção Familiar não adota os sistemas alternativos; uns 
porque não acreditam que seja possíveis produzir sem agrotóxicos, e outros pela falta de 
mercado. A opinião dos entrevistados se divide entre aqueles que não consideram a agri-
cultura ecológica como alternativa viável e aqueles que consideram a possibilidade de a 
praticar mas não praticam.

Somadas as respostas dos que não consideram a produção orgânica economicamente 
viável (9) aos que não a vêem como alternativa (12), teríamos que a maioria dos entrevistados 
que tem uma opinião (41,18%) não está propensa a praticá-la.

Notou-se que a adoção de produzir agroecologicamente depende, primeiramente, 
do interesse do agricultor familiar nos benefícios da agricultura sustentável. Outros fatores 
também foram apontados como importantes para promover esse tipo de agricultura, tais 
como a facilidade de linhas de crédito, mercados, tecnologias apropriadas, assim como a 
facilidade no acesso a terra, à água e aos recursos naturais. Entretanto, constatou-se que a 
proposição e a estratégia agroecológicas são ainda frágeis e se fundam em critérios fortemente 
culturais e técnico-econômicos e muito pouco em critérios sociopolíticos (ALMEIDA, 1997). 

A agricultura é base da economia da área pesquisada e responsável pelas relações 
de produção e reprodução do espaço. Os principais produtos agrícolas, de acordo com a 
importância econômica, distinguiam-se nas diferentes paisagens rurais da área: enquanto 
para algumas Unidades de Produção Familiar, a cultura mais importante era a do fumo, para 
outras, era o arroz, o milho, o aipim, a batata doce. Esta variedade devia-se, à topografia, e, 
ao tipo do solo, bastante variado na área. Havia, no entanto, algumas exceções: para alguns, 
os principais produtos rentáveis eram as hortaliças e as frutas. No primeiro caso, estão os 
agricultores que produzem com o uso de estufas; no segundo, aqueles que produzem frutas 
nos pomares. 

De maneira geral, ocorria um predomínio das culturas temporárias, mas alguns cul-
tivos permanentes e pastagens também são comuns na área. Uma cultura bastante difundida 
é a do fumo, em geral o de estufa.

A produção primária é destinada para as empresas do complexo agroindustrial fuma-
geiro de Santa Cruz do Sul/RS.8 da qual dependem os agricultores familiares.

Os sistemas de cultivo dividem-se entre convencional e direto, dependendo do tipo 
de cultura, relevo e solo. O sistema convencional ainda é predominante (49,02% do total 
de respostas), e o sistema de plantio direto é menos presente (11,76%). Alguns agricultores 
já demonstram as vantagens do método de plantio direto como uma das formas de prevenir 
a erosão.

O tipo de solo e relevo se refletem no uso de sistemas de cultivo e no uso de meca-
nização. O uso de tração mecânica ocorre em áreas de topografia suave e, geralmente, no 
cultivo de arroz e pecuária. Entretanto a maioria dos equipamentos são antigos, que precisam 

8 Destaca-se que um dos produtores (Clenio Bataglin) recebeu mérito de produção em qualidade da empresa Souza Cruz, 
pela segunda vez consecutiva.
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ser reformados, principalmente os tratores e as colhetadeiras. Já os equipamentos para o 
uso de agrotóxicos são recentes.

A criação de animais de pequeno porte é bastante comum na área, servindo tanto 
para consumo na unidade de produção - carne e derivados (leite, queijos, manteiga, ovos, 
banha, salame e outros) -, quanto para servir como força de trabalho, no caso do rebanho 
bovino e eqüino, uma vez que a tração animal, em algumas áreas, é largamente utilizada nas 
tarefas agrícolas e no transporte, dada a movimentação do relevo, com áreas de expressiva 
declividade.

Todas as Unidades de Produção Familiar apresentaram produção pecuária, embora 
enfrentassem problemas principalmente com a comercialização, correndo diversos riscos 
ora com os atravessadores, ora com as “empresas fantasmas” e outras vezes com os cheques 
sem fundo como relata SARTORI (1998), a partir da fala do agricultor José Olmiro Gindri. 
Apesar de todos esses riscos, a produção mantém-se, seja para consumo, complementação 
de renda ou como atividade econômica predominante.

Outro problema sério que estamos enfrentando na pecuária é a indústria do 
estelionato. É uma coisa de louco o que tem de estelionatário na pecuária. 
Você vende e não te pagam. Dão cheque sem fundo, ou de contas que 
estão encerradas. É impressionante o que a gente tem tido de problema. 
(SARTORI, 1998, p.349)

As propriedades entrevistadas criam aves, bovinos, peixes, suínos, ovinos, além de 
praticarem apicultura. Esse conjunto diversificado de animais, além do abastecimento das 
unidades de produção familiar, tem também finalidade comercial, ajudando na manutenção 
das atividades na propriedade.

Destacam-se comercialmente os bovinos e os ovinos, porém, o excedente e os pro-
dutos derivados de outras espécies (ovos, mel, etc) também eram dirigidos ao comércio. É 
importante destacar que os agricultores, muitas vezes, são obrigados a vender cabeças do 
rebanho para cobrir outras despesas. 

Em relação aos eqüinos, sua finalidade era apenas para a “lida” do campo, sendo 
bastante rara sua venda. Os suínos destinavam-se mais para o consumo, geralmente abati-
dos na propriedade para suprir as necessidades do agricultor, com relação à carne, banha e 
subprodutos produzidos artesanalmente como o salame e a morcilha.9

Os peixes apareciam nas Unidades de Produção Familiar, em especial para o con-
sumo, já existindo, contudo, o interesse pela comercialização, ocorrendo o mesmo com 
a apicultura. Embora a criação de ovinos fosse reduzida, era mantida para o consumo e 
comércio. O destino do rebanho era principalmente para a alimentação. Já a lã era vendida 
na cooperativa da cidade. Algumas pessoas também trabalhavam artesanalmente com a lã, 
tecendo o fio para confecção de tapetes, blusões e casacos. A tosquia das ovelhas era feita, 
em geral, pelo próprio agricultor em época adequada.

O acesso ao mercado para as unidades amostradas depende de alguns fatores como 

9 Expressão utilizada regionalmente para produto comestível feito à base de carne suína e sangue.
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tipo de produto e localização espacial. Assim, por exemplo, a produção de fumo destina-se 
parte à empresa Souza Cruz e parte à empresa Meridional de Tabacos Ltda, ambas de Santa 
Cruz do Sul -RS. Estas mantêm uma relação com o agricultor, na qual o produtor, além da 
compra de semente, faz todo o financiamento para a sua lavoura, comprando tudo de que 
necessita desde fertilizantes, acessórios de plantio, etc. diretamente e exclusivamente na 
indústria. É uma forma de controle e, ao mesmo tempo, de monopólio, ou seja, o agricultor 
está subordinado à empresa, tanto para produzir, quanto para comercializar. 

Os agricultores que produzem frutas, batata-doce, aipim e/ou feijão, entregam sua 
produção aos intermediários que a levam, geralmente, para a cidade de Uruguaiana, para ser 
comercializada em supermercados e feiras. Quem produz hortaliças e verduras, comercializa-
as diretamente na feira da cidade, nos mercados locais e, excepcionalmente, em sua própria 
propriedade, devido à distância da sede do município. Os produtores familiares, feirantes de 
hortifrutigranjeiros, vendem seu excedente em condições muito singulares. Sua capacidade 
produtiva é dada de acordo com a disponibilidade de terra e de braços familiares. (raramente 
com auxílio de mão-de-obra contratada e/ou temporária)

“Como” e “para quem” é produzido são questões-chave que precisam ser levanta-
das para uma agricultura socialmente justa. Os agricultores da área referiram-se à falta de 
mercado no município, argumentando que o ideal para absorção de seus produtos seria a 
existência de uma fábrica de farinha de mandioca e de suco de laranja. 

Além de mudanças locais, apontam ainda as relativas às políticas agrárias, abrangendo 
mercados e preços e investimentos governamentais. Um exemplo citado é a comercialização 
do fumo, na qual o produtor recebe muito pouco pela matéria-prima que oferece ao setor 
industrial, sendo os preços mínimos, geralmente, menores que o custo de produção.

Considerando a diversidade da produção, a possibilidade de desenvolvimento da 
agroindústria é bastante significativa no município e no Distrito, no qual localiza-se, uma 
das principais agroindústrias do município: a Agroindústria de Produtos “Nossa Casa”. Esta 
iniciou suas atividades em 1999, produzindo bolachas e, atualmente, produz cerca de 15 
produtos que vão desde licores, bolachas, salgadinhos, cucas, pães, merengues, geléias até 
doces secos e em calda.

No momento, os produtos mais importantes para esta agroindústria são o merengue 
e o salgadinho “QUERO MAIS”. Segundo relato de uma das sócias10, foram incansáveis na 
promoção dos produtos no comércio, o que resultou na colocação de seus produtos em mais 
de 40 pontos de comercialização, em São Francisco de Assis e em outros municípios como 
Nova Esperança do Sul, Jaguari e Rosário do Sul. Atualmente, a agroindústria já emprega 
mão-de-obra temporária e permanente e seus planos futuros são de expandir seu mercado 
principalmente para outros municípios.

Outra agroindústria foi instalada recentemente nesse Distrito, na localidade de 
Perseverança, e tem como principal produto docinhos. (“Doces de Luizinha”-Unidade de 
beneficiamento de doce Luizinha). Os doces produzidos são diversos: figo em calda, laranja 

10 Entrevista realizada em 06/07/00, com a proprietária da agroindústria.
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azeda em calda, cocada silvestre, doce de cenoura, sequilho de laranja, geléia de amora, 
doce de leite em pasta etc., utilizando frutas produzidas localmente.

Uma das agroindústrias optou pelo financiamento, ou seja, o Fundo Municipal da 
Agricultura. Este financia produtores com juros menores em relação à rede bancária e tam-
bém propicia um prazo para pagar com determinado tempo de carência. 

Quanto ao PRONAF, uma das proprietárias argumentou sobre a burocracia, dizendo: 
“Como pessoa física não conseguimos. Para a própria empresa existe uma dificuldade muito 
grande porque o financiamento exige um projeto no qual tem que ter a certeza de colocação 
do produto” (informação verbal).

Uma das proprietárias da agroindústria, também possui um atelier, visando o aumento 
da renda familiar. Ela repassa os retalhos a outras mulheres da sua localidade para confec-
ção de colchas, tapetes, almofadas, entre outros. Além de empregar direta e indiretamente 
mão-de-obra.

Além das agroindústrias diversas outras atividades não-agrícolas encontram-se na 
área em estudo entre elas, destacam-se os artesanatos de lã, plástico e retalhos de tecidos. 
Com a crescente e constante descapitalização da agricultura, as Unidades de Produção Fa-
miliar, tentam buscar formas alternativas de sobrevivência, ou seja, para auxiliar na renda 
familiar, tendo sido esta uma saída viável para muitas famílias. Também se encontram na 
área em estudo alguns comércios locais, conhecidos por “bolichos”, onde se vendem pro-
dutos geralmente não – perecíveis.

Outro problema recente, enfrentado pelas proprietárias, referia-se à comercializa-
ção fora do município ou seja, era necessário o “selo sabor gaúcho”11. Apesar de todos os 
problemas com a comercialização dos produtos, a sua venda é a única forma de acesso ao 
mercado de bens e serviços, indispensáveis para os padrões atuais de vida. Desse modo, a 
justificativa principal para a adoção de novas estratégias produtivas – o que, em alguns casos, 
implica reconversão – está no aumento da competitividade. É preciso produzir não somente 
aquilo que é mais adequado às condições físicas regionais, mas o que é possível vender em 
condições mais vantajosas em termos de preço e lucro (BRUMER, 1999).

Entre os benefícios destaca-se a geração de postos de trabalho, agregação de valor 
ä produção, geração de renda, desenvolvimento local e regional, diminuição do êxodo e 
melhoria da qualidade de vida da população rural. Para isso o programa conta com diversas 
ações e serviços: financiamento, formatação, nota do produtor, selo Sabor Gaúcho, legali-
zação e comercialização.

Trabalho

O trabalho familiar, presença marcante no processo produtivo das unidades de produ-
ção, é representado, principalmente, pelos pais e filhos, todos em prol do objetivo comum, 

11 O Programa da Agroindústria Familiar- Sabor Gaúcho visa melhorar as condições gerais de vida da população rural, 
através da implantação ou adequação de pequenas unidades agroindustriais, gerando oportunidades de trabalho e renda 
no interior do Estado.
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de satisfação das necessidades básicas da família, pois nenhum recebe salário. Observou-se, 
também, que o trabalho infantil está presente, assim, como o trabalho feminino, que apareceu 
tanto em atividades agrícolas como não-agrícolas. 

De acordo com os agricultores familiares, o tempo gasto com as atividades agrícolas 
na propriedade depende da estação do ano da atividade desenvolvida. Assim, na época da 
colheita do fumo, por exemplo, o número de horas de trabalho aumenta. 

Em termos de média, o tempo dispensado com as atividades agrícolas da propriedade, 
no inverno, é de seis a oito horas diárias (60,78% das respostas) e no verão, varia, havendo 
agricultores que trabalham de 6 a 8 horas (23,53%), outros de 9 a 11 horas (25,49%) e de 
12 a 14 horas por dia (19,61%).

A produção de fumo demanda muita mão-de-obra, desde a produção da muda até o 
plantio definitivo. As práticas utilizadas seguem as recomendações das indústrias fumageiras 
que estabelecem o padrão tecnológico de produção empregado, cuja alteração é praticamente 
impossível. Na área rural, no decorrer da internacionalização da economia local, as multi-
nacionais passaram a ampliar o número de pequenos produtores integrados, impondo-lhes 
o seu padrão tecnológico como é o caso da cultura de fumo.

A atividade agrícola é uma atividade que necessita de permanente atendimento, 
porém, em algumas épocas, a demanda de mão-de-obra diminui e os agricultores procuram 
serviços alternativos nesses períodos, entendendo por serviços alternativos, os trabalhos 
de cortar lenha, roçar, arrumar e/ou fazer cerca, ajeitar o chiqueiro, fazer horta, limpar o 
potreiro, fazer uma encerra12, ou uma mangueira13 etc.

Alguns dos agricultores dedicam-se mais à pecuária nessa época e outros trabalham, 
temporariamente, em outras propriedades. No período de maior trabalho, ou seja, nos cha-
mados “picos”, a maioria dos agricultores (cerca de 63%) aumentam as horas de trabalho 
em suas atividades rurais, complementando ou não suas necessidades com a agregação 
de outros membros da família, contratando mão-de-obra ou trocando dias de serviço com 
vizinhos e parentes. 

Porém, como destaca Neves (1995, p. 74), 

O trabalho familiar pode estar inviabilizado e substituído por trabalhadores 
assalariados temporários em virtude de determinações do ciclo de vida da 
família, fato comum nas unidades de produção cujos proprietários têm 
filhos pequenos ou são pessoas idosas ou mulheres solteiras ou viúvas.

O período de menos trabalho é compreendido entre os meses de junho e julho, po-
dendo chegar até agosto, no qual fatores metereológicos como: baixas temperaturas, vento, 
geadas, nevoeiro, dificultam o trabalho. 

O tipo de força de trabalho auxiliar utilizado em geral é animal, sendo o boi predo-

12 Encerra- expressão utilizada para representar um chiqueiro para suínos.
13 Utilizada para a pecuária.
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minante nos serviços de transporte e preparação da terra, principalmente nas culturas de 
fumo, aipim, batata-doce e soja, nas quais também são presenças marcantes as trilhadeiras 
e carroças. Entretanto, parte do distrito (Mocambo, Piquiri, Passo do Banhado), utiliza força 
mecânica, representada pelos tratores. 

A diferenciação de uso de força de tração animal e mecânica no 2º Distrito, Vila To-
roquá, ocorrem por uma série de fatores, dentre os quais destacam-se o relevo tipo de solo 
e poder aquisitivo da unidade de produção familiar. A topografia plana em partes do distrito 
e as várzeas, onde se cultiva o arroz, permitem a mecanização intensiva.

As unidades de produção familiares exploradas por agricultores que utilizam tração 
animal estão, em geral, em áreas que apresentam topografia acidentada, com predominância 
de solos pedregosos. Trata-se de agricultores que, provavelmente, não se mecanizaram em 
função do pequeno tamanho da, superfície agrícola disponível, das características topográficas 
e pedológicas desfavoráveis e, por conseqüência, pelas dificuldades de acesso ao crédito rural.

Assistência técnica à unidade de produção familiar e o associativismo dos produtores

A assistência técnica pode ser considerada pouco eficaz na área pois muitas das uni-
dades de produção familiar ainda não recebem nenhum tipo de assistência. Um dos fatores 
que contribui para isso é grande extensão do Distrito, porém, não seria o principal, pois, 
como relatou um agricultor: eles vêm no vizinho e, nunca chegaram à casa dele. 

Às vezes, a assistência é direcionada às unidades de produção familiar que são 
consideradas modelos ou aos amigos, familiares e ou conhecidos. Nas respostas, ficou 
comprovado que, em algumas localidades, a assistência foi menos presente que em outras 
em razão, talvez, da diferenciação das culturas desenvolvidas ou de questões políticas.

A assistência técnica é fornecida por diferentes órgãos, destacando-se nas entrevistas 
realizadas a Empresa Souza Cruz, devido ao número de plantadores de fumo, em seguida a 
EMATER e, por último, a Secretaria Municipal de Agricultura que eventualmente, trabalham 
em parcerias em prol desenvolvimento do setor rural do distrito. (Programa Troca-Troca, 
por exemplo).

A EMATER, na opinião dos agricultores, quando aparece no interior, dá assistência 
a poucos produtores, mas continua distante da maioria. É possível que haja boa vontade 
dos técnicos, mas parece que o número deles em atividade é pequeno, além da falta de 
recursos financeiros.

Outras entidades, como a Agrotop (Empresa Particular de Assesoria), as Escolas-
Pólos e a Cooperativa Assisense também prestam assistência técnica.

A visita de um agrônomo geralmente ocorre nas propriedades em que acontece 
financiamento ou onde estão sendo desenvolvidos projetos. Observou-se que a visita e/ou 
procura por um profissional agrônomo é reduzida, pois metade dos entrevistados nunca 
procurou e/ou receberam a visita de um agrônomo, assim a falha também é dos próprios 
agricultores. O restante, 23,53% receberam e/ou procuram há menos de um ano e 17,65% 
(não têm contato com agrônomos há mais de 3 anos).
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Com relação às políticas públicas, 33 agricultores foram e são beneficiados por elas 
e o programa que mais beneficiou esses agricultores foi o Troca-Troca, por ser menos bu-
rocratizado que os outros. Este consiste como uma oportunidade de subsídio de sementes à 
agricultura familiar. Os agricultores adquirem o produto e, além de pagar mais barato, podem 
produzir sua própria semente para o próximo ano. Para cada quilo de semente adquirido 
existe a proporção de troca, dependendo do tipo de semente.

Outro programa é particular da Empresa Souza Cruz, no qual a relação é direta entre 
produtor e empresa porque estas têm interesse em que o produtor alcance um produto de 
qualidade para reverter em maiores lucros.

Quanto ao financiamento agrícola, alguns agricultores se manifestaram, com medo 
de endividamento, porém evidenciou-se que 67,35% dos agricultores em estudo utilizaram 
algum tipo de financiamento entre eles: o Troca-Troca (42,55%) o Pronaf e suas categorias 
(Pronafinho, Pronaf/Custeio) 27,66% e das Empresas de fumo (Empresa Souza Cruz e 
Empresa Universal Ltda.) 25,53%. Com menores proporções utilizaram o FEAPER (Fundo 
Estadual de Desenvolvimento e Apoio aos Pequenos Estabelecimentos Rurais ) 4.26%. 

O associativismo também é um traço marcante na produção familiar, seja aquele 
voltado para a agregação de valor ou comercialização da produção, seja o associativismo 
cultural/religioso. Estas formas de organização representam como o agricultor familiar está 
integrado à sociedade.

• Cooperativas
Todos os entrevistados eram sócios da única cooperativa do município (Coopera-

tiva Mista Assisense), instituição exercendo liderança entre produtores, cuja função é a 
armazenagem e industrialização da produção. Além da cooperativa do município, alguns 
proprietários eram sócios de cooperativas de municípios vizinhos, fato decorrente não só 
da proximidade de onde residem, como também de elas, muitas vezes, apresentarem preços 
mais satisfatórios.

A Cooperativa Agropecuária Mista Assissense associa 4.910 produtores de arroz, 
soja, milho, trigo, sorgo, feijão, azevém e lã. A região serrana, a leste do município, onde 
está a área de estudo, é ocupada por minifundiários, em geral de ascendência italiana, que 
possuem em média 25 hectares. Apesar de somar 70 por cento dos associados, o que eles 
produzem de milho, soja e feijão só garante a subsistência da família, ou seja, seu volume 
de produção, é insignificante, quando comparado ao dos arrozeiros, cerca de 30 por cento 
dos associados e que se concentram no sul do município, na planície irrigada, por onde se 
estendem suas lavouras de mais de 500 hectares (SARTORI et al., 1988).

Assim, os agricultores da área estudada pouco representam para esta cooperativa, 
quer pela quantidade de produto entregue, quer porque muitos dos sócios entregam seus 
produtos em outras cooperativas de cidades vizinhas ou para empresas específicas, como 
no caso do fumo e da laranja. 

• Sindicato rural
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Todos os agricultores entrevistados eram sócios do sindicato dos trabalhadores 
rurais, cuja importância está unicamente na assistência médica e odontológica dispensada 
aos produtores e seus familiares.

• Associação de moradores
A maioria dos proprietários (80,39%) eram sócios das associações de moradores14. 

Nestes grupos organizados são discutidos inúmeros problemas enfrentados pelos produtores, 
tanto de ordem tecnológica, voltados à questão da produção agropecuária quanto relativos 
ao desenvolvimento rural. 

• Centro de tradição gaúcha (CTG)
Outra forma de organização dos agricultores familiares, na área em estudo, se dá 

por meio dos CTGs. Estes representam um lugar de encontros, de entretenimento cultural, 
social e político. Na maioria das localidades os agricultores entrevistados mantêm os hábitos 
gaúchos tradicionalistas, cultuados como um símbolo do estado e representados nos CTGs, 
desde 1948, quando foi fundado o primeiro núcleo (COSTA, 1998).

• Igreja/Clube15

A igreja, em geral católica, algumas evangélicas, assim como os clubes são marcos 
em cada localidade e pontos de referência para os encontros nos domingos. Uma filha de 
agricultor deu o seguinte depoimento sobre os encontros sociais da sua comunidade: 

Nos fins de semana as pessoas se reúnem, principalmente os homens, no 
clube, para jogar bocha, baralho, beberem e jogarem futebol. Nos domin-
gos, escutam o terço na igreja. De três a quatro vezes por ano, sai festa 
na Igreja, vem gente de todo lado para comerem e beberem. No clube às 
vezes sai baile com músicas gaúchas.16

Nas palavras, de outra filha de agricultor pôde-se sentir a importância do lazer para 
a comunidade. 

Para as moças e rapazes se conhecerem e acharem uma pessoa com quem 
possam se casar, a diretoria da comunidade contrata artistas e fazem bailes e 
festas, assim todos da comunidade e de comunidades vizinhas se divertem.17

14 Associação Comunitária Perseverança; Associação Comunitária Passo do Leão; Associação Comunitária Rincão dos 
Salbegos e Trombine; Associação Comunitária Rincão dos Dornelles; Associação Comunitária dos Moradores de Toroquá 
e Encruzilhada; Associação dos Moradores de Vassoura; Associação Comunitária Nossa Sra. Fátima do Inhandiju; Asso-
ciação dos Moradores de Timbaúva e Buricaci; Associação dos Moradores “Nossa Casa”, Grupo de Produtores Monte 
Carlo. A associação “Nossa Casa” diferencia-se do conjunto, pois foi criada em função da agroindústria de origem familiar.

15 Clube é o nome dado pelos moradores ao salão anexo à igreja.
16 Caroline Brandolff Stivanin. São Francisco de Assis, 2000. Aluna da 7a série da Escola Estadual de de 10 Grau João 

Octavio Leiria.
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As relações com o meio ambiente

Atualmente, a preocupação com o meio ambiente no meio rural é cada vez mais 
notável e uma das questões mais candentes é a relativa ao destino do lixo. Com relação a 
este assunto, o agricultor local pode até ter consciência, mas mostra atitudes inadequadas, 
talvez pelo fato de não haver coleta no meio rural. Assim, joga-se todo e qualquer material 
muitas vezes em lugar impróprio, como pode ser constato no flagrante obtido no trabalho 
de campo. Os agricultores familiares geralmente utilizam a técnica de queimar o lixo ou 
colocá-lo em um “peralzinho”18, como eles dizem, ou fica em qualquer lugar, sem destino. 
Porém, percebeu-se nesses agricultores, o despontar de uma consciência com respeito ao 
lixo orgânico que pode ser aproveitado. 

Notou-se uma preocupação maior dos produtores fumicultores em relação às em-
balagens dos agrotóxicos, reflexo das exigências das empresas relacionadas ao ramo. A 
Empresa Souza Cruz exige dos agricultores um lugar específico para armazenagem dos 
produtos e das embalagens vazias. Entretanto, o acúmulo de embalagens está preocupando 
os agricultores, pois a empresa havia se proposto recolhê-las e até o presente momento tal 
coleta não aconteceu. 

Fertilizantes, agrotóxicos, sementes geneticamente melhoradas fazem parte do rol 
de agrotecnologias que complementam o padrão tecnológico atual.

A utilização de agrotóxicos é fator que interfere no meio ambiente. E, segundo a 
pesquisa, constata-se que seu uso, por parte dos agricultores vem crescendo, pois quase 50 
% deles informou que tem mantido o volume utilizado, enquanto outros 25% disseram que 
tem aumentado a utilização. 

A intensificação da agricultura brasileira, traduzida pelo emprego excessivo de in-
sumos externos, sem uma utilização eficiente, tem levado a uma decadência ambiental dos 
sistemas agrícolas e ao empobrecimento da base de recursos responsável pela sua renovabili-
dade no tempo e no espaço e, dentro do atual contexto ambiental global, ao empobrecimento 
da base de recursos naturais não-renováveis (FRANCISCO, 1998).

Há relatos dos agricultores de envenenamento de si ou de membros familiares ou 
vizinhos, por falta de cuidados. Embora a maioria dos agricultores esteja consciente de que 
os agrotóxicos são nocivos à saúde, afirmam que quase não usam equipamentos de proteção 
para a aplicação e, quando ocasionalmente os usam a utilização se dá de forma incompleta 
ou inadequada.

Ocorre um maior cuidado entre os produtores de fumo, pois a própria empresa controla 
a venda dos agrotóxicos e os equipamentos de uso e proteção, uma vez que a produção de 
fumo exige uma quantidade considerável de agrotóxicos para garantir qualidade, compatível 
com os padrões exigidos pelo mercado internacional. 

Alguns dos agricultores da área em estudo utilizaram a técnica “float” que permite 

17 Mirian Cristiane M. Parize. São Francisco de Assis, 2000. Aluna da 7a série da Escola Estadual de de 10 Grau João 
Octavio Leiria.

18 Fundo de vale, baixada.
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menor uso de agrotóxicos na fumicultura. Essa técnica consiste na produção de mudas de 
fumo sob cobertura plástica, com substrato de bandejas flutuantes em uma lâmina de água.

São poucas as Unidades de Produção Familiar que não utilizaram agrotóxicos, 
8,84% o que demonstra a dependência de insumos químicos como fertilizantes, adubos, 
inseticidas, pesticidas, etc., todos de elevados preços, aplicados em produtos que valem 
geralmente menos que eles.

A utilização de agrotóxicos ocorre em geral por conta própria, com a participação 
da própria mão-de-obra familiar. Segundo os agricultores entrevistados 31,37% deles não 
utilizaram nenhuma orientação técnica para a aplicação dos agrotóxicos, e apenas 9,80% 
leram a bula e/ou o manual. Isso demonstra que o produtor, baseando-se na sua experiência ou 
na dos mais idosos e vizinhos, não dá crédito à possibilidade de ser intoxicado ao manusear 
inadequadamente o produto, ou incorrer em erros de dosagem do tipo que podem causar 
conseqüências nefastas para o homem e desastrosas para o meio ambiente. 

Diferente do que ocorre em outras áreas do município de São Francisco de Assis, 
os problemas de erosão existentes no 2o Distrito são mínimos e os agricultores procuram 
combatê-los por meio de pastagem, reflorestamento, atulhamento e até desvio do escoamento.

Um outro problema ambiental diagnosticado refere-se à prática, ainda comum na 
região, de queimadas na preparação da área para plantio. Isso torna-se mais grave nas áreas 
de encosta, junto às vertentes com alta declividade, pois facilita o desenvolvimento dos 
processos de erosão física e biológica do solo.

O desmatamento da vegetação ciliar foi um outro problema verificado. Essa ação 
compromete os cursos d’água, pois aumenta o assoreamento do canal e a erosão das margens. 
A retirada da vegetação nas encostas, além de provocar uma maior instabilidade com rela-
ção aos processos erosivos, provoca o desaparecimento de fontes d’água que vão sustentar 
os pequenos arroios, causando uma grande diminuição das reservas de água superficial e 
subterrânea. Com relação às águas subterrâneas, altamente utilizadas para o abastecimento 
domiciliar, correm sérios riscos de contaminação porque os poços observados não apresen-
tam técnicas adequadas na sua construção e manutenção. Portanto, a poluição dos aqüíferos 
é um risco sério a que está sujeito o 2o  Distrito do município de São Francisco de Assis.

Levantadas estas questões, conclui-se, concordando com Altieri (2000) que a faci-
lidade do acesso, pelo agricultor, à terra, à água, aos recursos naturais, bem como a linhas 
de crédito, mercados e tecnologias apropriadas, é fundamental para assegurar o desenvol-
vimento sustentável.

A trajetória da unidade de produção familiar e os objetivos do agricultor 

O tempo de moradia na localidade das entrevistas variou de um a 70 anos, mas, em 
geral, as pessoas que ainda moravam nessa localidade, aí tinham nascido. Considerando os 
dados da tabela 25, tem-se que as maiores parte dos amostrados, 56,86% dos proprietários, 
residiam na localidade há mais de 24 anos e que, em muitos casos, era a segunda geração 
no mesmo local, mostrando o processo de reprodução da produção familiar. 
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Da percepção dos proprietários, quanto às mudanças ocorridas no distrito e nas 
suas propriedades, destacam-se aquelas ligadas à infra-estrutura (51,56%), diminuição no 
número de moradores (6,25%) crise econômica (6,25%), diminuição da fertilidade da terra 
(4,69%). Os reflexos da crise econômica são sentidos no próprio êxodo rural e este se reflete 
na produção; o esgotamento da terra é um dos fatores que também se destaca nas modifi-
cações que ocorreram nos últimos 30 anos, fruto de um processo de manejo inadequado, 
em que o próprio agricultor não apresenta, na maioria dos casos, condições de recuperação 
ou de prevenção.

Quanto ao êxodo rural Sartori et al. (1998, p.362), usando as palavras de um entre-
vistado, enfatizam:

Na verdade não tem ninguém mais morando nessas serras, isso aqui está 
virando um asilo de velhos. Você chega e só vê aposentado, ganhando 
esse salariozinho de miséria, plantando uma coisinha ou outra. Já faz um 
tempinho que isso começou. Hoje não tem mais ninguém para trabalhar, 
enquanto antes era fácil juntar uns dez ou doze homens para a triagem. Hoje 
não se arruma mais peão, porque ninguém mais quer trabalhar no campo.

As mudanças na infra-estrutura são notáveis nas estradas, eletrificação rural, educação 
e nas próprias benfeitorias das casas. Essas mudanças são sentidas e passadas de geração 
em geração como é descrita por um filho de agricultor:

[...] as famílias que ali viviam tinham que ir para a lavoura ajudar os pais nas 
plantações, a palavra “lavoura” não é a palavra certa para isto, na verdade 
eles tinham que ir para o cerro, no caminho para o cerro eles cruzavam 
sangas, matos fechados, corriam riscos de serem picados por cobras e 
demais animais, mas eles tinham que ir pois era daquelas plantações como 
aipim, batata, feijão que sua família se alimentava.

A educação é, talvez, o melhor exemplo de mudança no Distrito19. Em 1926, o 2o 
Distrito recebia um único professor para “dar instrução a alunos pobres”, como reza o termo 
de compromisso por ele assinado:

Aos dez dias do mês de fevereiro de mil novecentos e vinte e seis, com-
pareceu no Gabinete Intendencial, o cidadão José Rodrigues Montanho, 
professor particular, no lugar denominado Durasnal, 2o districto deste 
município, para prestar compromisso de dar instrução a alunos pobres, 
sujeitando a fiscalização do Inspetor Escolar e as Regulamentações 
correspondentes, percebendo a subvenção municipal de oitenta mil réis 
mensaes; prestou o compromisso. (Fonte: Termo de compromissos dos 
funcionário-Pref. Munic. de S.Fco. de Assis).

Além disso, antigamente algumas coisas eram mais difíceis, como é o caso da aces-
sibilidade às escolas conforme relatado por uma filha de agricultor:

Antigamente, no 2o Distrito, Passo do Leão eles tinham que ir a escola a 
pé ou a cavalo muitos não podiam estudar, compravam livros e cadernos 

19 Atualmente as escolas pólos do Distrito são duas: Escola Estadual de 1º Grau Incompleto São Conrado e a escola Es-
tadual de 10 Grau João Octavio Leiria.
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para estudar em casa, para ir à cidade eles tinham que andar quilômetros 
e quilômetros para chegar onde o ônibus passava, não havia estradas para 
passar um carro, nem mesmo às vezes carretas puxadas a boi era difícil.
Hoje já tem uma estrada boa, o ônibus para ir a cidade passa três vezes por 
semana, veio mais verbas para a alimentação, limpeza e material escolar 
para a escola onde moro. A luz de antigamente era de lampiões e velas, 
agora é luz elétrica.20

Apesar dos esforços em oferecer instrução básica no próprio distrito, a população 
diminuiu, sendo o principal motivo a saída dos filhos para estudar e/ou trabalhar. 

Os “sonhos”, ou seja, os objetivos dos agricultores familiares são diversos, porém 
percebeu-se que eles têm vontade de implantar, por meio de atividades agrícolas e não-
agrícolas, seus objetivos futuros na perspectiva de um desenvolvimento rural.

As atividades mais citadas foram: investimento na pecuária (aumentar o número 
efetivo por cabeças), melhoria na moradia, investimentos na piscicultura, aumentar a área 
de terras, aumentar a área de plantio com culturas, comprar equipamentos agrícolas e poço 
artesiano. Notou-se, também, que alguns têm um objetivo específico como: reflorestamento, 
turismo rural, fábrica de farinha de mandioca, difusão da olericultura. Esses objetivos pa-
recem óbvios, no entanto, é por meio deles que se deve pensar em alternativas econômicas 
e sustentáveis para essas Unidades de Produção Familiar.

Identificou-se, também, que, para as mulheres, os objetivos são diferentes, ou seja, 
são metas mais simples de serem alcançadas como: adquirir uma televisão, máquina de lavar 
roupa e melhoria no conforto e/ou bem-estar e na infra-estrutura da casa. Por mais que a 
mulher rural venha participando cada vez mais da busca de um desenvolvimento rural, ela 
apresenta um grande apego em relação ao lar.

 Considerações finais

A respeito da agricultura familiar em uma área conhecida como de agricultura e 
pecuária tradicional, tendo respaldo nos pressupostos teóricos, nas considerações a respeito 
do perfil das Unidades de Produção Familiar da região de estudo e da metodologia utilizada, 
conclui-se que alguns problemas emergem, tais como: fixação da mão-de-obra no campo; 
ampliação e busca de novos mercados para a colocação do produto; gerência e administração 
dos negócios da Unidade de Produção.

No momento este Distrito exibe sistemas de produção cujo aprendizado passa por 
herança, gerando produtos como fumo, aipim, batata-doce, feijão, entre outros. Além destes, 
ocorrem culturas típicas da região Oeste do Rio Grande do Sul, como arroz e bovinos de 
corte, que dependem de vários fatores como, por exemplo, espaço físico apropriado.

A agroindústria rural coloca-se como alternativa para aproveitar as potencialidades 

20 Tacieli Cristiane Contena Tolfo. São Francisco de Assis, 2000. Aluna da 7a série da Escola Estadual de de 10 Grau João 
Octavio Leiria.
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existentes em cada realidade, promovendo o seu desenvolvimento. Constatou-se, na pesquisa 
de campo, que algumas Unidades de Produção Familiar já enfrentam “novas” alternativa 
em termos de cultivo como fruticultura e horticultura e a agroindústria de doces, biscoitos, 
bolachas, apresenta como capacidade de adaptação e de diversificação produtiva dos pro-
dutores, com possibilidade de explorar economicamente determinados nichos de mercados. 
Desta forma, observou-se uma certa diferenciação entre os produtores familiares. 

Outra alternativa refere-se a atividades como turismo cultural e turismo ecológico. 
Entretanto não bastam os recursos naturais; é necessária a capacitação das Unidades de 
Produção Familiar para criação e gestão de produtos turísticos. 

A partir desse trabalho, que traça o perfil socioeconômico e mostra as alternativas 
de desenvolvimento, um estudo de mercado deveria avaliar a viabilidade para implantação 
de um novo ciclo econômico a partir do aproveitamento industrial da produção agrícola 
do Distrito como uma proposta para fortalecer as Unidades de Produção Familiar. Fumo, 
laranja, aipim, batata são alguns dos produtos de maior potencial no momento, podendo ser 
transformados nas unidades familiares agregando valor. Atividades não-agrícolas, como o 
turismo, poderiam ser pensadas como alternativas de trabalho e renda.

A busca de um novo perfil socioeconômico para a 2o Distrito, trará um aumento de 
renda local, gerará novos empregos, incrementará a circulação de mercadorias e fortalecerá 
a ocupação da mão-de-obra ociosa, além do que acarretará aumento de produção. Entretanto 
sua concretização depende essencialmente, de decisão política e de apoio financeiro.

É nesse contexto que as políticas para agricultura familiar devem se concentrar, tendo 
como perspectiva promover o desenvolvimento rural, incrementando tecnologias adequadas 
aos tipos de produtores familiares. Faz-se necessário propiciar o desenvolvimento sustentável 
à agricultura familiar, considerando que ela é a base de sustentação das economias urbanas, 
e de produtos para os mercados citadinos. Desta forma, abordar o termo “desenvolvimento 
sustentável” é bastante complexo, mas pode se apresentar como uma meta para as atividades 
agrícolas e não-agrícolas, ou seja, uma alternativa possível para a área em estudo.

Necessita-se, primeiramente fornecer “novos” rumos ao desenvolvimento rural para 
posteriormente, com o decorrer do tempo, torna-lo economicamente sustentável.
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