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Resumo:  

O texto é resultado de uma revisão bibliográfica, tendo por finalidade discorrer sobre a 

noção de desenvolvimento sustentável e perspectivas à sua efetivação no meio rural, por 

meio de políticas agrícolas e agrárias, de promoção do direito à equidade, à participação 

e empoderamento comunitário como fatores para a sustentabilidade rural. Nesta 

perspectiva são analisadas aspectos do desenvolvimento sustentável expressas em cinco 

dimensões: social, ambiental, territorial, econômico e político. Estas novas 

possibilidades podem ser aferidas através da agricultura familiar, do crédito rural, da 

reforma agrária, da extensão rural e da participação política. Na análise teórica em 

construção, pela complexidade que o tema envolve, é possível contribuir para 

discussões e práticas sociais sobre o espaço rural e seu fortalecimento como um meio 

para o desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras chave: 

Meio Rural, Agricultura Familiar; Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

                                                
1 Assistente Social pela UNIOESTE (2007) Atua na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável. Linha de pesquisa em 

Sustentabilidade Rural. Especialista em Planejamento, Gestão e Avaliação de Politicas Públicas. E-mail. 

leoniw@utfpr.edu.br. Telefone: (45) 84054879. 

2 Assistente Social pela UNIOESTE (1997). Pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Políticas 

Ambientais e Sustentabilidade (GEPPAS – UNIOESTE). Aluna Especial do Programa de Pós Graduação 

em Desenvolvimento Rural Sustentável (PPGDRS), nível mestrado, da UNIOESTE, Campus de 

Marechal Cândido Rondon e Aluna Especial do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS) 

Campus Toledo. E-mail: inespastorio@hotmail.com. Telefone: (45) 9912 7479; 
 
3 Professora Associada do Curso de Serviço Social e dos Programas de Mestrado em Desenvolvimento 

Rural Sustentável, Serviço Social e de Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE). Doutora em Serviço Social pela PUC/SP. Pós-Doutora em Meio Ambiente e 

Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná – PPGMADE/UFPR. Líder do Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Políticas Ambientais e Sustentabilidade – GEPPAS/UNIOESTE. Pesquisadora do Grupo de 

Pesquisa Urbanização, Cidade e Meio Ambiente – UFPR; do Grupo de Interdisciplinar e 

Interinstitucional de Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento Sustentável – UNIOESTE. Tutora do 

Grupo de Educação Tutorial PET – Serviço Social, UNIOESTE, campus de Toledo. E-mail: 

mroesler@certto.com 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem a finalidade de abordar o desenvolvimento sustentável, tentando 

conceituá-lo de forma breve, trazendo a discussão de alguns autores sobre aspectos 

necessários para que o desenvolvimento sustentável ocorra, no meio rural, por meio de 

políticas agrícolas, da reforma agrária que preserve a equidade, destacando brevemente 

a importância da participação da população rural nas decisões políticas e o 

empoderamento da comunidade como um dos fatores para a sustentabilidade rural, uma 

vez que no Brasil o modelo de produção agrícola é baseado na concentração da 

propriedade e do uso do solo, que oportuniza o desenvolvimento urbano em detrimento 

do rural tornando estas realidades dicotômicas. 

O rural perde sua característica, pois há uma perda de pertencimento das pessoas 

do meio rural com sua propriedade quando na verdade o Brasil tem um número 

acentuado de municípios que são essencialmente rurais, mas que estão reconhecidos 

como urbanos. Desta forma se faz necessário que se criem e se analise novas 

perspectivas de desenvolvimento capazes de sustentar o sistema econômico, social e 

ambiental do meio rural e também do urbano. 

 

1. O RURAL E O URBANO: UMA PERSPECTIVA UNÍVOCA OU 

DICOTÔMICA?! 

 

O Brasil em sua história de produção moderna traz um modelo capitalista de 

produção visando à obtenção de lucro máximo provocando a exclusão dos trabalhadores 

deixando-os a margem do processo de produção e dos lucros obtidos. Este modelo 

atinge tanto o espaço urbano quanto o rural. 

Conforme Sauer (2003) através da industrialização a cidade torna-se um espaço 

privilegiado em termos de tecnologias e mercadorias, bem como de valores ideológicos 

e culturais, acentuando a dualidade entre o urbano e o rural, modernidade e tradição, 

relegando o espaço rural ao esquecimento. 

Lefebvre (2001) apud Sauer (2003) afirma que o Marx em seus estudos já tinha 

presente a preocupação sobre o papel secundário e residual do rural, destacando a 

necessidade de superar a relação pessoal da propriedade para que a terra ganhe o status 

de mercadoria.  

Nesta mesma perspectiva o autor citado destaca que 



 

 

O campo, em oposição à cidade, é a dispersão e o isolamento. A 
cidade, por outro lado, concentra não só a população, mas os 

instrumentos de produção, o capital, as necessidades, os prazeres. 

Logo, tudo o que faz com que uma sociedade seja uma sociedade. É 
assim porque “a existência da cidade implica simultaneamente a 

necessidade da administração, da polícia, dos impostos, etc., em uma 

palavra, a necessidade da organização comunal, portanto, da política 

em geral” (2001, p. 49 – ênfases no original). 

 

Desta forma o desenvolvimento se concentra nos centros urbanos deixando o 

meio rural estagnado e com poucas possibilidades de tecnológicas e politicas que 

facilitem o melhoramento da produção diminuindo com isso a dicotomia entre o urbano 

e rural. 

O modelo de produção agrícola moderno adotado pelo Brasil segundo Martine 

(1995) é baseado na concentração da propriedade e do uso do solo, o que gera uma 

diminuição da necessidade de mão de obra em detrimento da utilização de máquinas 

agrícolas, traz ainda em sua raiz a especulação fundiária gerando a concentração da 

posse da propriedade rural e com isso expulsando os pequenos produtores e os 

trabalhadores rurais. 

De acordo com Wanderley, 

 

[...] a grande propriedade fundiária é a forma dominante de controle 

da terra no meio rural brasileiro. A partir deste quadro, é possível 

afirmar que os espaços rurais no Brasil, foram, historicamente, 

profundamente marcados por uma dissociação entre a apropriação da 
terra e a função residencial. Isto se refere, antes de mais nada, aos 

próprios grandes proprietários fundiários, cujo absenteísmo tendeu a 

se aprofundar e a se ampliar com o passar do tempo. Neste sentido, a 
grande propriedade representa uma forma urbana de apropriação do 

meio rural. [...]. (2000, p. 31) 
  

Além de causar o absenteísmo, a grande propriedade rural modifica o caráter 

social do uso da terra, uma vez que esta passa a ter uma função econômica e produtiva, 

características do espaço urbano. Expulsando os trabalhadores rurais do espaço das 

propriedades rurais rompendo os laços culturais e sociais já estabelecidos com a 

propriedade e entre si. 

Este rompimento com a identidade do rural tem evidenciado a dificuldade na 

própria conceituação do espaço rural. Desta forma vários autores tentam estabelecer esta 



 

conceituação, compreendendo que além de meio produtivo este é  um espaço de vida, de 

trabalho e de pertencimento. 

 O meio rural é entendido por Wanderley (2000), como um singular espaço de 

vida e possuem relações sociais especificas, embora que esse espaço não seja isolado, 

pois estão integrados com as relações urbanas, externas, no entanto para compreendê-lo 

é preciso analisar sua dinâmica interna, as quais se referem aos laços de pertencimento, 

de cultura, ao modo de vida e de reprodução social e econômica desta coletividade.  

Para Ricardo Abramovay (2000) a problemática é a forma como se definem as 

áreas rurais no Brasil, pois esta contribui para que sejam assimiladas a atraso, carência 

de serviços e a falta de cidadania. O rural segue estigmatizado por muitos como um 

sinônimo de atraso. O único traço de modernidade no setor rural é aquele expresso pelas 

grandes plantações mecanizadas voltadas para a exportação. O resto é tradição. Atraso. 

Conforme Veiga (2003) a categorização simplista, de rural e urbano, causa 

distorções e cria a falsa ideia de que 80% da população brasileira vive no urbano, 

quando de fato, o que existe são inúmeras “cidades imaginárias: municípios sem 

funções urbanas”. O autor faz referência sobre a necessidade de abandonar a definição 

de rural advinda do decreto n
0
 311 – 1938, que dispõe sobre a divisão territorial do país 

e da outras providências. 

 Demonstra ainda que a taxa de urbanização informada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística no ano de 2000 não corresponde ao perfil rural da sociedade 

brasileira. Conforme o autor é equivocado e reducionista vincular o rural a um critério 

como o do IBGE, o qual define rural toda área que estiver fora dos domínios do 

perímetro urbano e, como urbana, toda sede de município ou distrito, não levando em 

consideração nenhuma outra característica.  

Nesta mesma perspectiva Ignacy Sachs considera a urbanização evidenciada 

pelas estatísticas uma falácia, uma vez que “o Brasil rural e periurbano é bem maior que 

se pensava.” Considera ainda que dentre o total de municípios brasileiros 1.109 

municípios são rurais, perfazendo aproximadamente 70 milhões de pessoas. 

Dessa forma além de avançar nos critérios da classificação dos municípios rurais 

propostos por alguns autores, os quais não serão discutidos neste momento, é necessário 

analisar as novas perspectivas de desenvolvimento que se preocupem com a 

sustentabilidade do sistema econômico, social e ambiental do meio rural como também 

do urbano. 

 



 

2. NOVAS PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Na tentativa de conceituar o desenvolvimento sustentável, partiremos da 

premissa de definir o desenvolvimento com base na obra de Sachs que traz que uma das 

formas de compreender o desenvolvimento seria com base nas três gerações de direitos 

humanos:  

 

Direitos políticos, civis e cívicos; direitos econômicos, sociais e 

culturais, entre eles o direito ao trabalho digno, criticamente 

importante por motivos intrínsecos e instrumentais; direitos coletivos 
ao meio ambiente e ao desenvolvimento. (SACHS, 2008, p.14) 

 

Estes direitos se remetem diretamente ao conceito de desenvolvimento que 

trazem em seu bojo intrinsecamente arraigado a questão da igualdade, equidade e 

solidariedade. 

Tendo essa tríade assegurada dentro desse processo de desenvolvimento 

pressupõe-se que este se atente para a qualidade de vida defendida por Sen (2000), pois 

esse processo se concentra no modo de como as pessoas vivem além dos recursos e da 

renda que elas dispõem. 

Portanto, o desenvolvimento deve centrar-se nas relações entre homem e 

natureza oportunizando um equilíbrio entre estes, pois estas relações obrigatoriamente 

devem primar pela justiça social que traz em si a equidade e o acesso aos meios de 

produção e os serviços básicos indispensáveis a uma vida digna. 

Dessa forma, o desenvolvimento como direito fundamental está implicado na 

liberdade individual dos sujeitos de fazer escolhas permitindo que ele participe das 

questões cotidianas e da vida política do país. 

Conforme afirma Sen,  

 

[...]. O processo de desenvolvimento, quando julgado pela ampliação 

da liberdade humana precisa incluir a eliminação da privação dessa 
pessoa. Mesmo se ela não tivesse interesse imediato em exercer a 

liberdade de expressão ou de participação, ainda assim seria uma 

privação de suas liberdades se ela não pudesse ter escolhas nessas 

questões. O desenvolvimento como liberdade não pode levar em conta 
essas privações. (...) Essas liberdades são partes integrantes do 

enriquecimento do processo de desenvolvimento. (2000, p. 53) 

 



 

A participação implica no exercício da cidadania na tomada de decisões das 

políticas sociais e econômicas tanto na elaboração como na gestão social. Estes 

preceitos são fundamentais para o desenvolvimento, tanto global como da agricultura.  

 Levando em consideração a relação equilibrada homem e natureza, a qual ocorre 

pela sustentação e garantia de uma vida digna possibilitando a participação, o exercício 

da cidadania, o respeito à liberdade é que poderão tornar o desenvolvimento sustentável. 

 De acordo com Sachs (2008, p.15) o desenvolvimento sustentável implica em 

cinco pilares: 

 

a) Social, fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto 
instrumentais, por causa da perspectiva de disrupção social, que paira 

de forma ameaçadora sobre muitos lugares problemáticos do nosso 

planeta; 
b) Ambiental, com as suas duas dimensões (os sistemas de 

sustentação da vida como provedores de recursos e como 

“recipientes” para disposição de resíduos); 

c) Territorial, relacionado à distribuição espacial dos recursos das 
populações e das atividades; 

d)  Econômico, sendo a viabilidade econômica a conditio sine qua 

non para que as coisas aconteçam; 
e) Político, governança democrática é um valor fundador e um 

instrumento necessário acontecerem; a liberdade faz toda a diferença. 

 

Diante destes argumentos nos deteremos em alguns aspectos como agricultura 

familiar; Política de crédito, participação política e extensão rural, reforma a agrária, 

que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e que estão diretamente 

ligados aos pilares acima citados. 

A agricultura familiar, embora não seja uma categoria social recente, nos últimos 

anos, no entanto, vem sendo utilizada recorrentemente no Brasil. Dados do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF demonstram que ela é 

responsável por 77% da ocupação no meio rural e também por 37% da produção 

agrícola no país. (SACHS, 2008) 

Além disso, é responsável também pela utilização de práticas produtivas 

ecologicamente mais equilibradas como a diversificação de cultivos, o menor uso de 

insumos industriais e a preservação do patrimônio genético, desempenhando um papel 

fundamental na gestão do espaço rural bem como dos recursos naturais. 

No que diz respeito à agricultura familiar esta vem se destacando nas discussões 

apresentadas destacando-se a necessidade de modernização desta que ficou para trás de 



 

outras áreas (indústria e comércio) quando se refere a desenvolvimento e aplicação de 

tecnologias, neste sentido Menegetti destaca que:  

 

A modernização do setor rural no Terceiro mundo, salvo poucas 

exceções, não foi acompanhada da modificação da estrutura agrária, 

que é um fator determinante na questão da sustentabilidade 

econômica, social e ambiental da pequena produção familiar. (s/a, p. 

4) 

 

 Dessa forma é necessário que se repense a questão agrária para que possa 

realmente alcançar o desenvolvimento e possibilitar a agricultura familiar, uma vez que, 

é esta que realmente sustenta uma grande parte da população e da economia agrária do 

país.  

Apesar do reconhecimento crescente da importância da agricultura familiar no 

Brasil expressos nos programas como o PRONAF e na criação do MDA, no entanto se 

faz necessário a priorização pelos governos, caso contrário ocorrerá um agravamento no 

esvaziamento das áreas rurais e um aprofundamento da urbanização excessiva, gerando 

subempregos e as desigualdades sociais. 

Dessa forma são necessárias medidas governamentais de apoio e consolidação 

para a agricultura familiar, as quais exigem o acesso á terra, as tecnologias, a 

infraestrutura e ao crédito rural. 

A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares  

Rurais nesta perspectiva visam  promover  o  planejamento  e  a  execução de ações que 

posam viabilizar o crédito e fundo de aval; infra-estrutura e serviços; assistência técnica 

e extensão rural; negócios e serviços rurais não agrícolas; agroindustrialização entre 

outras ações, com o intuito de fortalecer a agricultura familiar. 

Os créditos e microcréditos atualmente são disponibilizados para produtores que 

teriam maiores condições de autofinanciar suas demandas agrícolas. Para a maior 

parcela da agricultura familiar o acesso a esses créditos são bloqueados, visto que esses 

não possuem garantias suficientes para os financiadores, destacando dessa forma a 

importância da Política Nacional da Agricultura Familiar, ampliando e facilitando o 

acesso a diferentes linhas de crédito. (SACHS, 2008). 

Conforme o mesmo autor a agricultura familiar necessita além do acesso a terra, 

o que pode ser garantido via reforma agrária, acesso aos conhecimentos, ao crédito e aos 

mercados, de forma contínua e permanente. Refere também à importância da extensão 



 

rural dinâmica, pois oportuniza aos agricultores o aperfeiçoamento de suas habilidades 

por meio de treinamentos o que por sua vez melhora as suas atividades. 

O acesso a terra via reforma agrária é essencialmente dirigida a pequenos 

produtores que utilizariam basicamente a mão obra familiar, no sentido de garantir a 

sustentabilidade econômica, social e ambiental, primando pela questão da equidade e 

justiça social. Para que esses aspectos sejam garantidos a necessidade de uma 

“modernização bem sucedida da agricultura familiar” que por sua vez implica em  

 

Acesso às tecnologias apropriadas e a serviço de extensão e 

capacitação eficientes, créditos subsidiados para a produção e 

investimentos, garantia de preços mínimos, acesso aos mercados e 
atendimento preferenciais institucionais; assistência em identificação 

de nichos de mercados locais, nacionais e internacionais para produtos 

de qualidade. (SACHS, 2008, p.53) 

 

Esses fatores garantem a modernização da agricultura familiar que por sua vez 

necessitam de assistência técnica e da participação da população rural nas decisões e na 

elaboração das políticas e linhas de créditos voltadas aos pequenos agricultores, o que a 

Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais prevê 

em seu art. 4
0
, inciso IV-  “a participação  dos  agricultores  familiares  na  formulação e 

implementação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos 

familiares rurais”. 

Ressalta-se que a participação é um direito do cidadão e um exercício à 

cidadania, necessitando ser conquistada e não cedida. Nesse sentido Meneguetti afirma 

que: 

 

Quando se faz menção à participação, estamos falando da 

possibilidade concreta dos agricultores familiares poderem participar 

do diagnostico, da discussão do planejamento, da execução, da 

pesquisa, e da gestão social dos programas e políticas e da avaliação 
dos mesmos. Isso implica no desenho de metodologias que permitam 

a produção conjunta do conhecimento aplicável ao desenvolvimento. 

(s/a, p.17) 

 

O fortalecimento dos espaços participativos perpassa pela capacitação dos 

agricultores no sentido de tomada de decisões nas instancias locais as quais implica em 

outras instâncias de participação ampliando dessa forma a democracia social. 

 Para Sachs (2008, p.62) “o empoderamento das comunidades e a abertura de 

espaços para a democracia direta constitui a chave para as políticas de 



 

desenvolvimento”, uma vez que a comunidade pode exercer a força necessária para 

efetivação destas políticas e garantir o desenvolvimento rural compatível à sua 

necessidade e a do país. 

 A participação e o planejamento devem ser processos de mão dupla, e não 

unívoca envolvendo parcerias entre sociedade civil, instituição, poder publico e 

agricultores, no sentido de possibilitar o real desenvolvimento agrícola que garantam a 

equidade e a justiça social. 

 

CONSIDERAÇÕES  

O desenvolvimento do meio rural faz com que o meio urbano deixe de ser o 

único espaço privilegiado em termos de tecnologias e mercadorias. A valorização do 

rural passa a ser um espaço singular de vida, com uma dinâmica interna que se afirmam 

os laços de pertencimento de cultura, modo de vida e de reprodução social e econômica 

desta coletividade.  

A agricultura familiar é um fator preponderante para a ampliação de novas 

perspectivas e possibilidades para o desenvolvimento sustentável, que tenha presente a 

questão da equidade e solidariedade com as gerações atuais sem perder de vista a 

preocupação com as gerações futuras. 

Dessa forma a participação e o exercício da cidadania na elaboração, gestão e 

planejamento de políticas sociais e econômicas oportuniza a democracia social. 

O desenvolvimento sustentável por sua vez, necessita primar pelos princípios 

sociais, ambientais, territoriais, econômicos e políticos. E se tratando de 

desenvolvimento rural sustentável este deve ter como base a agricultura familiar, a qual 

possa ter o acesso ao crédito, a terra, a tecnologia e tenha garantido o espaço da 

participação possibilitando o empoderamento do conjunto dos atores sociais em 

qualquer espaço, seja ele rural ou urbano.  
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