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Apresentação

As abordagens do território, da agricultura e da sustentabilidade norteiam 

as discussões desta obra, trazendo uma leitura sobre algumas realidades do es-

paço agrário brasileiro. Estas questões não são caras apenas por uma disciplina 

acadêmica, mas por várias áreas do conhecimento, entre elas: a geografia, o 

desenvolvimento rural, o turismo, a administração, a agronomia, a educação e 

outras. Dessa forma, os artigos desta coletânea vêm contribuir para um olhar 

múltiplo do espaço agrário.

Essa temática torna-se pertinente dada à necessidade de se pensar os terri-

tórios e os espaços rurais cada vez mais sustentáveis, preservando uma harmo-

nia entre social, ambiental e econômico. São temas atuais que não se esgotam. 

O espaço rural hoje carrega muitas características, modos de vida e atividades 

econômicas, bem como apresenta-se permeado de modernidade e também de 

aspectos tradicionais. Ainda, o turismo, a pluriatividade, a vitivinicultura mar-

cam o espaço rural contemporâneo.

Por outro lado, abordar a agricultura familiar, as políticas públicas e o 

contexto educacional envolvendo o campo tornam-se significativo no âmbito 

brasileiro, já que a maioria dos espaços agrícolas é marcado pela agricultura fa-

miliar, dos quais respondem pela maior contribuição na produção de alimentos 

e na permanência do homem no campo. 

Os capítulos  trazem como área  de  análise, frações do espaço agrário 

brasileiro, especialmente do Rio Grande do Sul, demonstrando a existência de 

uma multiplicidade econômica e de desenvolvimento rural nítida de um Estado 

marcado por processos de colonização e desenvolvimento diferenciados. Pen-

sar o campo brasileiro, e, sobretudo, o espaço gaúcho é uma tarefa complexa, 

mas necessária, pois deste tratamento advêm políticas públicas, mudanças na 



paisagem e no desenvolvimento rural. E, por fim, a educação é o caminho para 

todo tipo de desenvolvimento, para a sustentabilidade e para o olhar diferencia-

do para o campo, num Brasil tão longínquo e diversificado. 

Expondo estas discussões, esta obra é composta por seis artigos. O pri-

meiro artigo titulado de “Pluriatividade como vetor de desenvolvimento da 

agricultura  familiar do Vale do Jaguari, RS, Brasil” tratará de caracterizar as 

várias atividades econômicas que sustentam a agricultura familiar nos muni-

cípios pertencentes ao COREDE do Vale do Jaguari, articulando desenvolvi-

mento, agricultura familiar e pluriatividade. O trabalho identifica as diversas 

potencialidades da região e destaca principalmente a importância das chamadas 

rendas não agrícolas no cotidiano das diversas familias envolvidas com ativi-

dades pluriativas como o turismo rural, a agroindustrialização, os balneários, o 

serviço público, o setor coureiro, entre outros.

O segundo capítulo de título “Índice de desenvolvimento rural para o 

COREDE central do Rio Grande do Sul: análise multivariada” trata de uma 

discussão sobre uma proposta de índice de Desenvolvimento Rural (IDR) para 

o COREDE Central do Rio Grande do Sul, avaliando aspectos, como: coleta de 

lixo, luz elétrica, valores de produção, que são utilizados para avaliar os muni-

cípios quanto ao desenvolvimento rural.

Já o capítulo 3 de título “Enoturismo como parte do turismo rural do 

município de Garibaldi - RS: fator de preservação e valorização da cultura” 

aborda questões do turismo, vitivinicultura e paisagem no município de Gari-

baldi perfazendo uma discussão sobre desenvolvimento rural, cultura e espaço. 

O quarto capítulo “Gestão socioambiental em uma empresa de peque-

no porte” discute a questão da sustentabilidade e a percepção socioambiental 

numa empresa de pequeno porte, instalada na região Centro Oeste do estado do 



Rio Grande do Sul, a fim de contribuir com as discussões de sustentabilidade e 

gestão ambiental, aliada ao desenvolvimento local propriamente dito. O traba-

lho busca identificar como simples ações do cotidiano pessoal podem auxiliar 

de forma positiva ou negativa a busca por soluções e compromissos em relação 

a temática socioambiental em uma empresa.

E, por fim, o artigo “Obstáculos para o campesinato em tempos pandêmi-

cos: fechamento de escolas e  evasão escolar em Sergipe” tratará da questão 

de educação do campo, abordando  o fechamento de escolas do/no campo e a 

evasão escolar como desafios para a população camponesa durante a Pandemia 

do Covid-19 em Sergipe.

Boa leitura!
Vanessa Manfio 

Claudio Raimundo de Bastos Brasil
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Território, agricultura e sustentabilidade: múltiplos olhares sobre o espaço brasileiro

CAPÍTULO 1 

PLURIATIVIDADE COMO

VETOR DE DESENVOLVIMENTO 

DA AGRICULTURA

 FAMILIAR DO VALE DO

 JAGUARI, RS, BRASIL
Vanessa Manfio

Claudio Raimundo de Bastos Brasil

Doi: 10.48209/978-65-5417-078-1

Introdução 

Nos anos de 1970, o Brasil experimentou uma  pressão da política interna 

pela industrialização e modernização agrícola, fazendo com que os recursos e 

projetos voltados a agricultura beneficiassem apenas grandes produtores, ou 

seja, os detentores de grandes extensões de terra e capital. Com isso, o pequeno 

produtor, aquele que desempenhava a agricultura familiar, ficou isolado desse 

processo de modernização agrícola, fazendo com que o fenômeno do êxodo 

rural se expandisse nesse período.
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A fragilidade da agricultura familiar implicou no interesse de pesquisa-

dores de universidades, agentes públicos, organizadores de políticas públicas 

na construção de debates, pesquisas e políticas que beneficiassem este segmen-

to social do campo, a fim de permitir o processo de desenvolvimento rural bra-

sileiro (BRASIL, 2016). Dessa forma, temas relacionados à agricultura, como: 

a discussão da agricultura familiar, da pluriatividade no campo, o turismo rural, 

entre outros passaram a compor a pauta de discussões de teses, dissertações, 

artigos, entre outros.

Nos anos seguintes, a redemocratização do país repercutiu na reafirmação 

da  agricultura familiar  como pauta  nas ações políticas. Assim, a agricultura 

familiar  teve vez e vós no cenário nacional através do Estado que, entre outras 

ações, criou no ano de 1996, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-

cultura Familiar (PRONAF). Esse programa na verdade foi uma resposta às 

pressões dos movimentos sociais (como o Grito da Terra), que ocorreram nos 

anos 1990. Ele surgiu com o objetivo de financiar crédito agrícola e de apoio 

institucional às famílias de pequenos produtores rurais que não eram atendidos 

pelas políticas públicas das décadas anteriores.

Com isso, nas últimas décadas, a agricultura familiar passou a ocupar 

uma posição de destaque no espaço rural brasileiro, sendo assim considerada 

uma categoria social importante e em expansão, mesmo suas formas de produ-

ção e comercialização tendo se adaptado as chamadas leis do mercado, o que 

é considerado uma exigência normal para os países capitalistas, como é o caso 

do Brasil.

O fato é que o sucesso da agricultura familiar pode ser visto, nos últimos 

anos, nas mais diversas formas. Esse sucesso é mensurado muitas vezes por 

resultados econômicos como a produção e a lucratividade, mas, sabe-se que 

não é somente isto que caracteriza a agricultura familiar, afinal o bem-estar e a 
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sustentabilidade do negócio e da comunidade também precisam ser analisados. 

Portanto, aspectos sociais como o desemprego no campo e as questões ligadas 

à preservação ambiental e ao desgaste dos recursos naturais, também passaram 

a ser analisados para compreensão da questão.

Percebe-se que na contemporaneidade a agricultura familiar precisou 

adaptar-se as novas realidades existentes, pois os agricultores familiares que 

detinham sua renda baseada em atividades tradicionais (produção manual e 

sem tecnologia), acabaram dependentes das variações climáticas, dos atraves-

sadores, dos custos dos insumos, da diversificação da produção, entre outros 

fatores. Além disso, em razão do intenso processo de modernização tecnológi-

ca experimentado pelas atividades agropecuárias e acrescente externalização 

de etapas dos processos produtivos, a agricultura familiar tornou-se cada vez 

mais individualizada, resultando, em muitos casos, na redução significativa dos 

ativos rurais e da utilização da mão de obra disponível nas famílias.

A importância do estudo em torno da agricultura familiar tem sido evi-

denciada e é fortemente percebida através dos debates que têm focalizado a 

marginalização da renda agrícola na economia rural e a importância da plu-

riatividade e de atividades consideradas não-agrícolas para a sobrevivência e 

manutenção desta classe trabalhadora tão importante para o desenvolvimento, 

econômico e social, local e regional.

Dito isto, o presente trabalho busca descrever as formas como a  pluria-

tividade relaciona-se com a agricultura familiar na região do Vale do Jaguari-

-RS. Esse assunto é fundamental para a compreensão espacial da agricultura 

familiar, a fim de tecer contribuições para o desenvolvimento rural sustentável 

da propriedade familiar. Como objetivos secundários destacam-se: discutir a 

agricultura familiar, enfocando a realidade do Vale do Jaguari, descrever as 
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diferentes atividades e atores que fazem parte da agricultura familiar pluriativa 

da região em estudo.

Para isso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica em consornância com o 

método descritivo e método empírico, gerando uma  discussão teórico-empíri-

ca. As ferramentas metodológicas que serviram de base na obtenção dos dados 

e discussões foram:  a revisão de literatura, o trabalho de campo e a coleta de 

dados em fontes secundárias. 

Ainda, o presente artigo encontra-se organizado em três partes: a primei-

ra faz um resgate de informações encontradas através de uma atividade de cam-

po exploratório realizada  na região de estudo. Na oportunidade foram identi-

ficados, através de dados secundários, os municípios da região, bem como as 

características e potencialidades produtivas de cada um. Na segunda parte, é 

realizada uma discussão sobre pluriatividade e agricultura familiar, construída 

a partir da pesquisa bibliográfica. Na última etapa consiste em descrever algu-

mas características da agricultura familiar e pluriatividade na região do Vale do 

Jaguari.

Caracterização do Vale do Jaguari

O Vale do Jaguari abrange a porção centro-oeste do Rio Grande do Sul 

que apresenta uma condição histórica marcante no cenário gaúcho. Esta re-

gião até o início do século XVII foi habitada por índios Guarani (HEDLUND, 

2021). E posteriormente, os portugueses  ocuparam a região, com a invasão e 

conquista da província das Missões (pertencente a Espanha), realizada por José 

Borges do Canto e Manoel dos Santos Pedroso (UBERTI, 2012). Dessa forma, 

a região foi palco de muitas disputas, principalmente por ser um espaço de 

fronteira, sendo colonizado inicialmente por espanhóis e portugueses.
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Mas, a efetivação da colonização desta área somente acontece com a 
imigração. Essa entra em cena  durante o início da Primeira Guerra Mundial, 
quando o governo promoveu a colonização da região, fundando a colônia pro-
vincial, chamada de  Colônia do Vale do Jaguari. Na colônia providencial do 
Vale do Jaguari se estabeleceram, inicialmente imigrantes italianos, e poste-
riormente imigrantes alemães, acompanhando a colonização ocorrida em toda 
a depressão central do Rio Grande do Sul, especialmente da Quarta Colônia de 
Imigração Italiana (CONVAJ, 2010).  Estes imigrantes trouxeram sua cultura e 

também impuseram modos agrícolas e fundaram cidades. 

Assim, a região do Vale do Jaguari tem suas origens associada ao contex-
to histórico do Rio Grande do Sul, da colonização e constituição do território 
gaúcho, marcado por lutas, imigração e constituição de terras por meio do tra-

balho, da conjuntura social e econômica que se engendra no espaço.

 O Vale do Jaguari, atualmente região gaúcha,  é composto por nove mu-
nicípios (figura 1): Cacequi, Capão do Cipó, Jaguari, Mata, Nova Esperança 
do Sul, Santiago, São Francisco de Assis, São Vicente do Sul e Unistalda. A 
região pertencente ao  Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE) de 
mesmo nome - Corede Vale do Jaguari -, possuindo uma área total de 11.266 
Km², o que corresponde a 4,50% do território do Rio Grande do Sul, sendo São 
Francisco de Assis o maior município com 2.508 Km² de área, ou 22,30% da 
região e o menor Nova Esperança do Sul com 191 Km²  ou 1,7% da área regio-
nal (COREDE VALE DO JAGUARI, 2021).

Quanto à sua localização no território gaúcho, o Vale do Jaguari está lo-
calizado na porção Centro - Oeste do Estado do Rio Grande do Sul (figura 1). 
É um espaço regional que, desde o passado, possui posição estratégica privile-
giada, tanto na geopolítica quanto na economia e pode ser pensada como zona 
de transição entre o Rio Grande do Sul desenvolvido e o “atrasado” econo-
micamente, sendo um corredor entre a Serra Gaúcha e a região da Campanha 

Gaúcha (DEPONTI, 2007).
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Esses municípios  são caracterizados por apresentar uma economia ligada 

ao meio rural, com atividades agropecuárias diversificadas, como: a produção 

do leite, cultivo da uva, do fumo, criação de aves, bovinos, suínos, produção de 

olericulturas, entre outras. Esta estrutura produtiva diversificada, faz com que 

cada município, individualmente, busque alternativas de desenvolvimento que 

levem em conta suas potencialidades locais (ANÉSE, 2009). Quanto ao setor 

secundário destacam-se: as indústria de borracha, fumo, couros, peles, agrope-

cuárias e similares (HEDLUND, 2021).

Figura 1 - Localização do Vale do Jaguari

Fonte: https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/

https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/
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No que tange as condições físicas do Vale do Jaguari, esta região encon-

tra-se numa área de transição entre a Depressão Central e o Planalto Meridio-

nal. O que confere áreas mais íngremes e outras mais planas. Esta composição 

geográfica foi importante para o desenvolvimento da agricultura familiar base-

ada na policultura, já que juntamente com a geologia a colonização italiana e 

alemã conferiu o desenvolvimento destas atividades.

Destarte, os municípios da região, quanto ao número de habitantes, são 

considerados pequenos, já que possuem menos de 50 mil habitantes, sendo o 

maior município Santiago com uma população total de 49.071 habitantes e o 

menor Unistalda com uma população total de 2.450 habitantes (IBGE, 2010). 

Existindo um predomínio da população nas áreas urbanas, mas mesmo assim a 

agricultura é uma fonte de renda expressiva na região.

Guisa Teórica: Agricultura Familiar e Pluriatividade 

Abordar a agricultura familiar no contexto contemporâneo é fundamen-

tal, já que a mesma apresenta um papel essencial para sociedade, isto é, fornece 

alimento para o mercado consumidor, fortalecendo a soberania alimentar. Sa-

be-se que muitas vezes a produtividade na agricultura familiar é menor que no 

agronegócio, mas é nela que se processa os rumos de alimentação de um país. 

Sem falar que na realidade brasileira a agricultura familiar sustenta muitas fa-

milias e emprega mão de obra rural.

Nesse sentido, as discussões a respeito da agricultura familiar são recen-

tes, para Brasil (2016), a partir da década de 1990 a agricultura familiar passou 

a ganhar status no cenário nacional, principalmente em virtude do pacote tec-

nológico que era destinado aos médios e grandes proprietários de terras e aos 

produtos destinados à exportação, o que ameaçava a sobrevivência dos peque-

nos produtores no meio rural. Com isso, percebe-se uma atenção especial por 
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parte do mundo acadêmico, com vários estudos relacionados ao tema, e do Es-

tado, com políticas públicas voltadas especificamente à essa classe produtora.

Uma dessas políticas é o PRONAF que enquadra os produtores rurais 

como beneficiários de linhas de crédito rural quando atendem aos seguintes 

requisitos: sejam proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros ou conces-

sionários da Reforma Agrária; residam na propriedade ou em local próximo; 

detenham, sob qualquer forma, no máximo 4 (quatro) módulos fiscais de terra, 

quantificados, conforme a legislação em vigor, ou no máximo 6 (seis) módu-

los quando tratar – se de pecuarista familiar; com 80% da renda bruta anual 

familiar advinda da exploração agropecuária ou não agropecuária do estabele-

cimento e mantenham até 2 (dois) empregados permanentes – sendo admitida 

a ajuda eventual de terceiros (PRONAF, 2020).

Vale a pena referir o que é de fato a agricultura familiar enquadrada nas 

políticas públicas e estudos acadêmicos. Para Buainaim e Romeiro (2000), uma 

das características importantes da agricultura familiar é o desenvolvimento de 

sistemas complexos de produção que combinam várias culturas, criações de 

animais e transformações primárias, tanto para o consumo da família como 

para o mercado. 

Outra característica importante da agricultura familiar é que além das 

estratégias de ocupar a mão de obra familiar em atividades agrícolas e não-a-

grícolas, os agricultores familiares frequentemente conciliam a mão de obra 

familiar com a contratada (temporária ou permanente) nas atividades produ-

tivas dentro das propriedades, especialmente quando há carência desta, pelos 

filhos não estão em idade de participar das atividades agrícolas, ou quando há 

predominância de idosos em propriedade com atividade produtiva altamente 

intensiva em mão de obra (SCHNEIDER, 1999).
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Sobre esta condição de mão de obra, o mesmo autor afirma que na agri-

cultura familiar, a combinação entre a mão de obra familiar agrícola e não-agrí-

cola está relacionada à manutenção do estabelecimento agrícola, assegurando 

sua reprodução socioeconômica. O trabalho agrícola e não-agrícola exercidos 

de forma complementar pelos membros da família que residem na proprieda-

de, frequentemente se deve à pouca disponibilidade de terra e às dificuldades 

de modernização tecnológica, o que compromete sua renda, obrigando essas 

pequenas unidades a buscar uma alternativa complementar de renda (SCHE-

NEIDER, 2003).

Para Fialho (2000), o que realmente caracteriza a agricultura familiar é  a 

diversificação da produção nas pequenas propriedades, bem como a preserva-

ção da mão de obra familiar no trabalho  da propriedade rural. Portanto, Sch-

neider (2003) reforça que a composição das estratégias da agricultura familiar 

depende de aspectos importantes que compõem o meio no qual os agricultores 

familiares estão inseridos. Este entendimento congrega que o agricultor fami-

liar desenvolve várias atividades, algumas não-agrícolas, como o turismo, mas 

mesmo assim é tido como um agricultor familiar pela composição da mão de 

obra, produção diversificada e meio de inserção.

Assim, pensar a agricultura familiar requer a compreensão da noção da 

multifuncionalidade do espaço e da agricultura, ou seja, a agricultura é fonte de 

vida, de renda, de trabalho e de existência social. Neste caminho, a multifuncio-

nalidade da agricultura é um fenômeno atual, que aparece na literatura, porque 

reconhece que as atividades agrícolas não são as únicas fontes de renda para 

o produtor rural, cabendo ao mesmo estar preparado e capacitado para essas 

mudanças, afinal produtores mais qualificados, tornam-se mais competitivos e 

conseguem entrar em mercados em que, muitas vezes a escala produtiva, a alta 

tecnologia e a pluriatividade são requisitos de sobrevivência. Por exemplo, a 
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produção de alimentos agroecológicos tem sido um mercado de novas oportu-

nidades aos agricultores familiares, e um nicho comercial rentável aos mesmos.

Desse modo, aparece a palavra pluriatividade associada a agricultura fa-

miliar que nada mais é do que a diversificação das atividades rentáveis do negó-

cio. É através dela que os membros das famílias de agricultores, que residem no 

meio rural, optam pelo exercício de diferentes atividades, ou ainda, optam pelo 

exercício de atividades não-agrícolas, mantendo a moradia no campo e uma li-

gação afetiva e produtiva, isto é, uma associação entre a agricultura e a vida no 

espaço rural. Logo, Baumel e Basso (2004), defendem a tese da pluriatividade, 

na busca do desenvolvimento da agricultura familiar:

A pluriatividade se estabelece como uma prática social, decorrente da bus-
ca de formas alternativas para garantir a reprodução das famílias de agri-
cultores, um dos mecanismos de reprodução, ou mesmo de ampliação de 
fontes alternativas de renda; como alcance econômico, social e cultural 
da pluriatividade as famílias que residem no espaço rural, integram-se em 
outras atividades ocupacionais, além da agricultura (BAUMEL; BASSO, 
2004, p.139).

 Reforça estas palavras, Schneider (2003, p. 114),

A pluriatividade permite reconceituar a propriedade como uma unidade de 
produção e reprodução, não exclusivamente baseada em atividades agrí-
colas. As propriedades pluriativas são unidades que alocam o trabalho em 
diferentes atividades, além da agricultura familiar. A pluriatividade, por-
tanto, refere-se a uma unidade produtiva multidimensional, onde se prática 
a agricultura e outras atividades, tanto dentro como fora da propriedade, 
pelas quais são recebidos diferentes tipos de remuneração e receitas (rendi-
mentos, rendas em espécies e transferências).

Porém, a pluriatividade somente é possível quando se tem acesso ao 

capital natural, social, físico e financeiro (ELLIS, 2000). Ponto um tanto 

complexo quando abordamos propriedades rurais que precisam produzir seu 

próprio sustento e o acesso aos recursos apresenta-se com um desafio ao optar 

numa forma produtiva pautada na pluriatividade, principalmente porque estes 
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agricultores precisam se adaptar constantemente as mudanças econômicas e ao 

meio ambiente. Conforme Buainam e Romeiro (2000), os agricultores familiares 

têm grande capacidade de adaptação a ambientes em rápida transformação, 

seja devido à crise de produtos tradicionais, emergência de novos mercados 

e ou mudanças mais gerais da situação econômica do país, buscando sempre 

soluções sustentáveis.

Doravante, Scheneider (2009, p.4), 

A pluriatividade é heterogênea e diversificada e está ligada, de um lado, as 
estratégias sociais e produtivas que vierem a ser adotadas pela família e por 
seus membros e, de outro, sua variabilidade dependerá das características 
do contexto ou do território em que estiver inserida.

Então, a agricultura familiar contemporânea agrega mão de obra tempo-

rária contratada, recursos tecnológicos, além de ser uma atividade pluriativa, 

ou seja, os membros da família que participam de várias estratégicas econômi-

cas, da produção de alimentos, do turismo rural, da agroindústria, entre outras, 

conferindo o desenvolvimento local e familiar. 

A Agricultura Familiar e a Pluriatividade no Vale 
do Jaguari

O Vale do Jaguari se apresenta como uma região de transição entre o cul-

tivo da soja, de destaque no norte, e o cultivo do arroz, a criação de bovinos, 

com maior importância no sul (COREDE VALE DO JAGUARI, 2021). Nesta 

região também há produtividade de uva e laranja como lavouras permanentes 

que se destinam para o abastecimento interno e também para produção de sucos 

e vinhos.  

Como atividades agrícolas de lavoura temporária destacam-se a produção 

de feijão, milho, soja, arroz, e fumo, pautados na diversidade agrícola, que se 
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processa na maioria das propriedades rurais da região. Segundo Redin (2010), 

a partir da década de 1990, o cultivo de cana-de-açúcar, uva, arroz, soja, milho, 

feijão e fumo se sobrepõem na região de Jaguari, bem como o notório desen-

volvimento da pecuária. Para Brasil (2016), outros cultivos também são vistos 

na região, encontrando-se em menor participação na economia, tais quais: hor-

tifrutigranjeiros, criação de ovinos e suínos, azevém e aveia.

A criação de bovinos, de corte e de leite, e outros animais são predomi-

nantes nos municípios de: Santiago, São Francisco de Assis e Cacequi, enquan-

to, o cultivo de cereais para grãos, principalmente o arroz, aparecem em desta-

que nos municípios de Cacequi e São Vicente do Sul, localizados mais ao sul do 

COREDE (COREDE VALE DO JAGUARI, 2021). O cultivo da Soja em grão 

apresenta maior importância nos municípios de Capão do Cipó, Santiago e São 

Francisco de Assis, e as outras lavouras temporárias, como o fumo, principal-

mente em Jaguari e São Francisco de Assis (COREDE VALE DO JAGUARI, 

2021). 

É relevante destacar que a partir dos anos 1980 a agricultura na região 

Vale do Jaguari passa a ser incrementada por muitas atividades, como a cultura 

do arroz, da uva, do fumo, da cana, entre outros e dos rebanhos de ovinos e 

caprinos, bem como do início da psicultura (BRASIL, 2016). Isto mostra que 

cada vez mais o pequeno produtor rural bem apostando na diversidade agrícola 

e em várias atividades para o desenvolvimento rural e da família.

A produção diversificada da agricultura destina-se para o autoconsumo 

e comércio com os aglomerados urbanos da região e fora dela, por meio de 

relações formais e informais (SILVEIRA, 2013). A diversidade produtiva tem 

muito a ver com a base da propriedade, agricultura familiar, já que a maioria 

das propriedades rurais do Vale do Jaguari apresenta menos de 50 ha, sendo o 
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município de Cacequi o de maior concentração de propriedades rurais conside-

radas grandes com mais de 100 ha (SILVEIRA, 2013).

Desse modo, a região se caracteriza por ser um território de agricultu-

ra familiar, de desenvolvimento da propriedade rural de policultura e pautada 

na pluriatividade e pequena propriedade rural. Além disso, o cooperativismo 

também é marcante neste território, já que estão presentes no espaço regional, 

várias cooperativas, principalmente as de caráter agrícolas, como: Cooperativa 

Agrícola Jaguari Ltda, Cooperativa Agrária São José, Cooperativa dos Agri-

cultores do Vale Jaguari Ltda (COOVALE) e Cooperativa Agropecuária Mista 

Cacequiense Ltda.

Como no Vale do Jaguari a agricultura familiar é muito expressiva, apare-

cem várias tipos de pluriatividade. Podem-se destacar quatro principais formas 

de propriedades pluriativas: a) a propriedade rural com trabalhadores terciá-

rios; b) a propriedade rural com membros trabalhando no setor calçadista; c) a 

propriedade rural com produção de leite e alimentos; d) propriedade de pecuá-

ria com arrendamento e turismo rural.

A propriedade rural com trabalhadores terciários tem como caracterís-

ticas principais a existência de poucos membros familiares, dos quais geral-

mente os filhos dos agricultores estudam na cidade e, portanto, a organização 

produtiva da propriedade necessita do serviço de terceiros, sobretudo, nos pe-

ríodos de plantio e colheita (BRASIL, 2016). Ademais, a falta de máquinas e 

de implementos agrícolas nestas propriedades contribui para o contrato de mão 

de obra terceirizada (BRASIL, 2016). Logo, nas épocas de maior trabalho são 

contratados serviços e trabalhadores, contribuindo para a geração de emprego.

Outra forma de propriedade pluriativa são as pequenas e médias pro-
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priedades que variam entre 15 e 25 hectares e que complementam sua renda 

com atividades no setor coureiro-calçadista, isto é, geralmente os agricultores 

trabalham fora, na cidade no setor calçadista para aumentar a renda familiar 

(BRASIL, 2016). Estas propriedades abrangentes no  espaço do município de 

Nova Esperança do Sul.

As pequenas e médias propriedades que se desenvolvem no setor do leite 

também desenvolvem outras atividades para manter a produtividade da proprie-

dade, muitas destas famílias cultivam produtos de subsistência, principalmente 

as frutas, hortaliças e leguminosas. Algumas famílias comercializam estes pro-

dutos nas cidades em feiras ou comércio diretamente nas casas dos citadinos, 

outras, todavia, participam também de atividades relacionadas ao turismo rural. 

Destarte, as propriedades de pecuária de corte e arrendamento, movimen-

tam sua renda com a atividade não-agrícola, atividades pluriativas desenvolvi-

das no turismo rural (BRASIL, 2016). Essas famílias, em sua maioria contam 

com uma pequena criação de animais e por isso arrendam parte das terras e 

também desenvolvem atividades de turismo rural para diversificar a atividade 

da propriedade de agricultura familiar. 

Na questão do turismo pode-se mencionar que as propriedades rurais 

apresentam muitos atrativos turísticos naturais, culturais e gastronômicos, des-

tacando-se o passeio a reboque, visitas às cascatas e cachoeiras, passeio com 

visitação de cantinas e patrimônios culturais, a exemplo a Rota Nostra Colônia 

em Jaguari (VENTURINI, 2014). Este roteiro abrange pequenas propriedades 

rurais, agricultores e pequenas agroindústrias familiares.

Sobre o turismo rural é relevante expor, ainda, que a participação do Vale 

do Jaguari no Consórcio Intermunicipal de Turismo Caminhos das Origens1 

1 Ver mais em: https://www.caminhodasorigens.com.br/.
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também permitiu o desenvolvimento de novas possibilidades de progresso às 

propriedades rurais. O consórcio permite o desenvolvimento do turismo rural 

e de atividades em propriedades de agricultura familiar, trazendo perspectivas 

para que os jovens permaneçam no meio rural. 

Outras formas produtivas aparecem no espaço regional com menor visi-

bilidade, entre elas: a propriedade rural que desenvolve produção agropecuária 

e também a produção de vinhos e uvas. Este é o caso de Jaguari, onde é possível 

encontrar propriedades com produção de uva e vinho, além de indústrias neste 

ramo e a cooperativa São José (ANÉSE; HEDLUND; CAMARGO, 2017). Em 

Jaguari, na localidade de Chapadão quase todas as propriedades rurais desen-

volvem agricultura e a produção de uvas e fruticultura para aumentar a diver-

sidade da produção (VENTURINI, 2014). Podendo-se encontrar propriedades 

com produção de fumo, pecuária leiteira e vitivinicultura e também proprieda-

des com vitivinicultura, produção de queijo e aposentadoria, ou propriedade 

de produção de uva, soja, fruticultura e hortaliças (NEUMANN, et. al. 2012). 

Estas condições de pluriatividades são vistas em outros municípios da região, 

claro que em Jaguari a vitivinicultura encontra-se mais organizada nos sistemas 

agrários, na comercialização da uva, elaboração do vinho artesanal e suco de 

uva. Então, a vitivinicultura também é uma contribuinte para o desenvolvimen-

to do turismo nestas propriedades rurais. 

Sabe-se que ocorre ainda a produção de mel e a criação de ovinos em 

Santiago e, por fim, o cultivo de laranja, feijão e produção de ovos de galinha 

em Mata (SILVEIRA, 2013). Com isso, a pluriatividade relaciona-se com as 

agroindústrias e também aparece no espaço regional baseado nos produtos da 

agricultura familiar, entre eles: as agroindústrias de queijo, mel, suco, vinhos.
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Além disso, Jaguari destaca-se pelas atividades pluriativas relacionadas 

ao turismo ecológico, com visitas a Chácara Boa Vista, que é um empreendi-

mento em meio à natureza exuberante e que recebe visitantes diversos, inclusi-

ve com oportunidades de passeios a cavalo. Ainda, a Reserva Cerro Chapadão 

também é um espaço com diversas trilhas ecológicas.

Como pode ser observado o exercício da pluriatividade através dos bal-

neários próximos aos rios de água doce é bastante comum na região, sendo que 

acontece também em Santiago no chamado distrito de Ernesto Alves. O mes-

mo está localizado a 21 km da sua sede e é considerado um paraíso ecológico, 

pois se apresenta com uma rica vegetação cortada pelas águas do rio Rosário, 

além da diversidade da fauna. A localidade preserva influências da colonização 

italiana e conta também com o Memorial do Imigrante, onde painéis de fotos e 

objetos levam os visitantes a uma viagem pelo passado. No local algumas pro-

priedades possuem área de camping e balneário.

Cabe destacar, a forte influência que a região do Vale do Jaguari recebeu 

em sua colonização, com a miscigenação do índio, negro e dos imigrantes euro-

peus, dos quais a cultura é utilizada pelos municípios como atrativos turísticos 

e históricos em suas localidades. Ademais, a história também é um ponto de 

dinâmica turística e faz com que os proprietários da agricultura familiar se en-

volvam com a atividade turística, como forma de diversificação da renda. 

Diante do exposto, observa-se que a agricultura familiar é de extrema 

importância para geração de renda não - agrícola nos municípios do Vale do 

Jaguari, porque é o que permite o desenvolvimento dos sistemas agrários e do 

agricultor que precisa atuar com atividades diversas e o plantio de gêneros agrí-

colas variados para manter a produtividade.



26

Território, agricultura e sustentabilidade: múltiplos olhares sobre o espaço brasileiro

Considerações Finais

A agricultura familiar desempenha um papel significativo dentro da eco-

nomia de muitos países, especialmente no Brasil, pois através dela são forne-

cidos gêneros agrícolas para as indústrias, exportação e mercado interno. A 

agricultura familiar permite a geração de renda e emprego, bem como a susten-

tabilidade do campo. 

No entanto, a agricultura familiar não pode se destinar apenas a uma ati-

vidade agrária, especialmente na contemporaneidade, onde o campo vem sendo 

invadido pelo agronegócio. É comum ver os agricultores familiares desempe-

nhando várias atividades, estas agrícolas e não-agrícolas para manter a renda, 

a sustentabilidade do meio rural e de sua propriedade, assim como garantir o 

sustento da família. Nesse sentido, a agricultura familiar está cada vez mais 

pluriativa, onde se mescla a agricultura, a pecuária, o turismo, a industrializa-

ção, por meio de agroindústrias, o arrendamento de terras, entre outras. 

No Vale do Jaguari a pluriatividade na agricultura familiar é uma realida-

de concreta com a tendência de inserção de novos sistemas agrários e não-agrá-

rios ao campo. Nesta região há diversas propriedades com formas pluriativas 

diferentes, destacando-se, sobretudo, em maior ocorrência na região: a pro-

priedade rural com trabalhadores terciários; a propriedade rural com membros 

trabalhando no setor calçadista; a propriedade rural com produção de leite e 

alimentos; propriedade de pecuária com arrendamento e turismo rural; a pro-

priedade rural com produção agrícola e turismo; propriedades com produção 

agrícola, vitivinicultura e turismo. 

O turismo rural tem sido uma aposta das políticas públicas e dos agricul-

tores para aumentar a lucratividade da propriedade e tornar o campo mais atra-

tivo para os jovens. Assim, o turismo rural tem ganhado ênfase pela presença de 
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vários atrativos: naturais, culturais e sociais. A região guarda particularidades 

da imigração italiana e da história gaúcha, dessa forma, há um rico acervo para 

o fomento do turismo. Além disso, cachoeiras, igrejas, grutas e construções 

históricas são fundamentais para o turismo. 

A valorização da agricultura familiar e da pluriatividade são cada vez 

mais compreensível e implicam no desenvolvimento rural, na sustentabilidade 

e na preservação de uma estrutura social que é importante no campo social, 

econômico e cultural. Logo, são importantes as políticas públicas e as estraté-

gias para a manutenção desta classe tanto para manter o campo produtivo como 

para gerar alimentos às cidades.
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Introdução

A diversidade e a heterogeneidade do espaço rural são conhecidas como 

dimensões do desenvolvimento rural. (CONTERATO E SCHNEIDER, 2010). 

Kageyama (2008) afirma que é necessário avançar na diferenciação entre os 

indicadores e dimensões dos fatores e das causas da desigualdade no desenvol-

vimento rural para o que são as suas consequências. As mudanças que se pro-

cessaram na agricultura brasileira, principalmente a partir do final da década de 

1960, caracterizaram uma redefinição das relações entre a agricultura e a indús-
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tria, dando origem a um novo padrão de produção agrícola, o uso de sementes 

selecionadas e de insumos químicos, irrigação, mecanização agrícola e varie-

dades genéticas das culturas que mais se adaptaram ao ambiente das regiões 

brasileiras. Entretanto, os impactos não foram uniformes em todas as regiões 

do país e nem em todos os estratos de produtores: os incentivos privilegiaram o 

grande capital agrícola, enquanto estimulavam a expropriação e a expulsão do 

homem do campo; intensificou-se a concentração fundiária; foram privilegia-

das as regiões mais desenvolvidas e os grandes produtores rurais, argumentam 

(MELO E PARRÉ, 2007). Sobre a ideia de desenvolvimento coexistem várias 

visões distintas que disputam entre si os seus significados. De acordo com Ka-

geyama (2004), “o desenvolvimento – econômico, social, cultural, político – é 

um conceito complexo e só pode ser definido por meio de simplificações, que 

incluem decomposição de alguns de seus aspectos e aproximação por algumas 

formas de medidas.” Segundo o relatório de desenvolvimento humano (PNUD, 

2015), desde 1990 o relatório afirma que o desenvolvimento tem como propó-

sito básico ampliar as escolhas das pessoas, proporcionando um ambiente onde 

elas possam gozar de uma vida longa, saudável e criativa. Para isso, o avanço 

de uma população deve ser medido por suas características sociais, culturais e 

políticas, e não apenas pela sua dimensão econômica. Dentro desse contexto, 

a partir da criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pelos eco-

nomistas Mahbub ul Haq, do Paquistão, e Amartya Sen, indiano ganhador do 

Prêmio Nobel de Economia de 1998, deixou-se de considerar apenas o PIB 

per capita como medida de desenvolvimento, pois o IDH, além de considerar 

o aumento da renda, leva em conta outros valores que também fazem parte da 

expansão das opções humanas de um indivíduo. Com a criação desse índice, os 

autores vem ao encontro da visão de que a explicação de desenvolvimento não 

deve ser reduzida apenas a sua dinâmica econômica, que seria diluída no cres-

cimento econômico, mas considerar outras variáveis sociais, culturais, políticas 
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e ambientais, que vão além de um simples aumento da riqueza avançando para 

a construção de um bem-estar econômico, social e ambiental das populações. 

Nessa perspectiva, Conterato, Schneider, Waquil (2009) definem o desenvolvi-

mento rural como sendo um processo que é resultado de ações articuladas com 

o objetivo de promover mudanças sociais, econômicas e ambientais no espaço 

rural, tendo a intenção de melhorar a renda, o bem-estar e a qualidade de vida 

das populações rurais. Tem-se como objetivo deste trabalho um Índice de De-

senvolvimento Rural (IDR) para o COREDE Central do Rio Grande do Sul, 

composto por 19 municípios. A construção do IDR teve a intenção de captar 

de forma simplificada (o índice) as diferenças regionais do desenvolvimento 

rural e corroborar teoricamente com a compreensão empírica, pois de acordo 

com Conterato, Schneider, Waquil (2009) “o desenvolvimento, enquanto con-

ceito e processo complexo, inevitavelmente traz consigo inúmeras formas de 

apreensão e determinantes das suas manifestações.” Para alcançar o almejado, 

foi aplicada a Análise Multivariada de dados, construindo o IDR por meio da 

Análise dos Componentes Principais (ACP). 

Abordagem Teórica

Este tópico dá suporte teórico à pesquisa e encontra-se dividido em duas 

etapas. Na primeira, explicitam-se da conceituação e ambientação referente 

ao processo de desenvolvimento rural. Num segundo momento é apresentado 

sobre COREDE sendo detalhado o COREDE Central que é a área de estudo 

deste trabalho. É importante salientar que a pesquisa foi baseada nos estudos 

de diversos autores, porém, merecem destaque (KAGEYAMA, 2004; CONTE-

RATO; SCHNEIDER; WAQUIL ,2009; MELO E PARRÉ, 2007; HAIR et al, 

2009, VICINI et al, 2018), entre outros.
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Desenvolvimento Rural

O exame da literatura disponível sobre o tema revelou alguns estudos que 

conceituaram e avaliaram o desenvolvimento rural. A Ciência Econômica trata 

o desenvolvimento econômico como sendo o crescimento econômico, mensu-

rado pelo produto nacional bruto per capita (PIB), acompanhado pela melhoria 

do padrão de vida da população e por alterações fundamentais na estrutura 

de sua economia. Entende-se que o desenvolvimento de cada país ou região 

depende de suas características próprias (situação geográfica, passado histó-

rico, extensão territorial, população, cultura e recursos naturais). De maneira 

geral, as mudanças que caracterizam o desenvolvimento econômico consistem 

no aumento da atividade industrial em comparação com a atividade agrícola, 

migração da mão-de-obra do campo para as cidades, redução das importações, 

aumento das exportações, menor dependência de auxílio externo. Na análise 

de Vieira e Maimon (1993), o conceito de progresso está na base da ótica de-

senvolvimentista que perpassa de forma temporal por quatro fases: desenvol-

vimento enquanto sinônimo de crescimento; desenvolvimento enquanto etapa; 

desenvolvimento enquanto processo de mudança estrutural e desenvolvimento 

sustentável. Os dois primeiros enfoques prevalecem nos anos 50 e 60, quando 

a sociedade é constituída de unidades econômicas que seguem processos me-

canicistas e cujas leis são conhecidas cientificamente. Os objetivos do desen-

volvimento são a maximização do produto nacional bruto e da renda per capita, 

obtidos através da maximização da eficiência econômica. O terceiro enfoque 

ganhou repercussão com os trabalhos de centro-periferia da CEPAL1, a partir 

do final da década de 60. E na década de 80, a ênfase passa a ser do Desenvol-

vimento Sustentado, com base no crescimento econômico, equidade social e 

1 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe criada em 1948 pelo Conselho Econô-
mico e Social das Nações Unidas com o objetivo de incentivar a cooperação econômica entre os 
seus membros.
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harmonia ambiental. O Programa de Desenvolvimento Rural da OCDE2, lan-

çado em 1991 estabeleceu três etapas para a geração de indicadores de desen-

volvimento rural e classificou as regiões estudadas em três tipos: predominan-

temente rurais, predominantemente urbanizadas e significativamente rurais. O 

indicador básico que define as unidades territoriais rurais e urbanas e permite 

classificar as regiões é a densidade populacional. Após, estabeleceu um con-

junto de indicadores demográficos, econômicos, sociais e ambientais, e a par-

tir dos dados coletados foram produzidas as séries estatísticas para comparar 

e analisar as tendências do desenvolvimento rural (OECD, 1996). Kageyama 

(2004) partiu do conjunto de indicadores que a OCDE (1991) utilizou para des-

crever o desenvolvimento rural que, segundo a autora, trata-se de um conceito 

complexo e multissetorial, para construir e classificar o índice de desenvolvi-

mento rural (IDR) para os municípios de São Paulo, procurando reunir numa 

medida síntese aspectos populacionais, econômicos, sociais e ambientais que 

permitem classificar os municípios de São Paulo segundo seu grau de desenvol-

vimento rural. Para construir o IDR, Kageyama (2004), calculou quatro índices 

parciais representando quatro aspectos (População, economia, bem-estar social 

e meio ambiente), cada um dos índices é composto pela média de indicadores 

simples, e o IDR, é a média aritmética dos quatro índices parciais. Waquil e 

Schneider (2009) analisaram as desigualdades regionais de desenvolvimento 

rural construindo o IDR para três microrregiões do Rio Grande do Sul (Caxias 

do Sul, Frederico Westphalen e Cerro Largo). Consideraram para a composi-

ção do IDR as dimensões social, econômica, demográfica, político-institucio-

nal e ambiental. Concluíram que o índice proposto demonstrou que o desen-

volvimento rural é um processo multifacetado e multidimensional. Waquil e 

Schneider (2009) afirmam que as desigualdades regionais de desenvolvimento 

rural caracterizadas em suas pesquisas permitiram concluir com algum grau de 

2 Organisation de Coopération et Développement Économiques.
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confiança que o processo de mudança social no meio rural não ocorrem com 

a mesma intensidade e ao mesmo tempo em todos os lugares. Com relação as 

unidades territoriais investigadas, pode-se considerar que o desenvolvimento 

rural é intra-regionalmente harmônico em suas dimensões e inter-regionalmen-

te desigual. Nessa pesquisa será feita a análise do desenvolvimento rural da re-

gião do COREDE Central/RS, sendo assim torna-se necessário o conhecimento 

sobre essa temática que será tratado no próximo tópico.

Conselho Regional de Desenvolvimento - COREDE 

Os Conselhos Regionais de Desenvolvimento - COREDE, criados ofi-

cialmente pela Lei 10.283 de 17 de outubro de 1994, tendo como função formar 

um fórum de discussão com a finalidade de construir políticas e ações a fim de 

viabilizar o desenvolvimento regional. De acordo com o Atlas Socioeconômico 

do RS (2020) seus principais objetivos são a promoção do desenvolvimento 

regional harmônico e sustentável; a melhoria da eficiência na aplicação dos 

recursos públicos e nas ações dos governos para a melhoria da qualidade de 

vida da população e a distribuição equitativa da riqueza produzida; o estímulo 

a permanência do homem na sua região e a preservação e recuperação do meio 

ambiente. A divisão regional, inicialmente composta por 21 regiões, foi alte-

rada em 1998 com a criação do 22° COREDE – Metropolitano Delta do Jacuí 

e, em 2003, com a criação dos COREDEs Alto da Serra do Botucaraí e Jacuí 

Centro. Em 2006 foram criados os COREDEs Campos de Cima da Serra e Rio 

da Várzea. E, finalmente, em 2008, através do Decreto 45.436, foram criados 

os COREDEs Vale do Jaguari e Celeiro. O Estado conta, atualmente, com 28 

Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Este estudo pretende considerar na 

análise para a construção do IDR o COREDE Central. O COREDE Central 

está composto por 19 municípios pertencentes a microrregião Central do Rio 
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Grande do Sul: Agudo, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do So-

turno, Formigueiro, Itaara, Ivorá, Jari, Júlio de Castilhos, Nova Palma, Pinhal 

Grande, Quevedos, Santa Maria, São João do Polêsine, São Martinho da Serra, 

São Pedro do Sul, Silveira Martins, Toropi e Tupanciretã.  Suas principais ca-

racterísticas:

- População Total (2018): 406.632 habitantes 

- Área (2015): 12.395,9 km²

- Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais (2010): 4,26 %

- Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 72,82 anos

- Coeficiente de Mortalidade Infantil (2017): 8,92 por mil nascidos vivos

- Exportações Totais (2014): U$ FOB 59.173.721

Figura 1 - Mapa do COREDE Central (2010)

 

Fonte: Seplan/Deplan
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Segundo Kageyama (2004), já foi publicado pelo PNUD desde 1990 que 

fazer análise considerando apenas do Produto Interno Bruto per capita é insu-

ficiente como medida de desenvolvimento. É necessário incorporar na análise 

outras variáveis, tendo em vista que a análise de desenvolvimento inclui o au-

mento de bem-estar da sociedade, que vai além da simplificação do aumento 

da renda. Esta pesquisa vem com a intenção de dar continuidade ao estudo das 

desigualdades com uma ampliação para a construção do Índice de Desenvol-

vimento Rural para o COREDE Central-RS, região onde está instalado o IF-

Far-JC – Instituto Federal Farroupilha – campus Júlio de Castilhos. A temática 

justifica-se por tratar-se de uma Instituição de ensino com cursos do setor agro-

pecuário em uma região de perfil rural, sendo assim percebe-se a importância 

de um estudo nesse setor. No próximo item passa-se a discorrer sobre análise 

multivariada com a finalidade de construir o referencial necessário para funda-

mentar a análise dos resultados.

Materiais e Métodos

Com o objetivo de mensurar o desenvolvimento rural, foram analisadas 

15 variáveis para 19 municípios pertencentes ao COREDE central/RS. Essas 

variáveis foram divididas em 4 dimensões: social, demográfica, econômica e 

ambiental para a construção do IDR – Índice de Desenvolvimento Rural. 

Caracterização da Pesquisa

Este estudo é caracterizado quanto á natureza como básica que gera co-

nhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem finalidades imediatas, 

a ser utilizado em pesquisas aplicadas ou tecnológicas para aplicação de seus 

resultados, (PRODANOV; FREITAS, 2013). A forma de abordagem é quanti-
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tativa devido a análise estatística dos dados. Com relação aos procedimentos 

técnicos trata-se de pesquisa bibliográfica, esta pesquisa é elaborada com base 

em materiais já publicados, tradicionalmente, inclui material impresso, disser-

tações e anais de eventos científicos (GIL, 2010), e documental, é chamada 

assim, porque procura em documentos de fonte primária e secundária, a saber, 

dados provenientes de órgãos que realizam as observações, esses dados po-

dem ser encontrados em jornais, arquivos e fontes estatísticas (RAMPAZZO, 

2005). A consulta e extração dos dados foram feitas em documentos oficiais do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da FEE (Fundação de 

Economia e Estatística). Dentro deste contexto, o que os autores anteriormente 

citados expõem sobre os conceitos acerca dos tipos de metodologia e suas apli-

cações, foi aplicado neste trabalho a pesquisa exploratória, com embasamento 

bibliográfico e com coleta documental e análise quantitativa.

Área de Estudos e Variáveis Analisadas

 A área de estudo considerada foi o COREDE Central, o qual é composto 

por 19 municípios pertencentes a microrregião Central do Rio Grande do Sul: 

Agudo, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formi-

gueiro, Itaara, Ivorá, Jari, Júlio de Castilhos, Nova Palma, Pinhal Grande, Que-

vedos, Santa Maria, São João do Polêsine, São Martinho da Serra, São Pedro 

do Sul, Silveira Martins, Toropi e Tupanciretã. As variáveis consideradas para 

construir o IDR – Índice de Desenvolvimento Rural, são pertencentes a quatro 

dimensões: social, demográfica, econômica e ambiental, conforme Quadro 1, a 

seguir:
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Quadro 1 – Variáveis de desenvolvimento rural utilizadas – ano 2010

VARIÁVEIS DESCRIÇÃO DIMENSÃO

ERW Consumo de energia elétrica rural por mhw  
(Megawatt-hora) Social

ECO Consumo de energia elétrica rural por nº 
de consumidores Social

AGU Nº domicílios rurais com rede geral 
de abastecimento de água Social

LIX Domicílios rurais com coleta de lixo Social

POP População rural Demográfica

DOM Domicílios particulares permanentes na zona rural Demográfica

POC Pessoas ocupadas no ambiente rural Demográfica

ARE Área de estabelecimentos rurais Demográfica

SOJ Valor da produção de soja Econômica 

ARR Valor da produção de arroz Econômica

VAB Valor adicionado bruto na agropecuária Econômica

APA Área plantada de arroz (ha) Ambiental

APS Área plantada de soja (ha) Ambiental

ECP Nº de estabelecimentos agropecuários
 com controle de pragas e/ou doenças vegetais Ambiental

EPS Nº de estabelecimentos agropecuários 
com sistema de preparo do solo Ambiental

Fonte: PINTO e CORONEL (2016, p. 905)
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Método de Análise

O presente estudo baseia-se em trabalhos já existentes na literatura que 

fizeram uso de uma metodologia para criar um IDR – Índice de Desenvolvi-

mento Rural. A partir desses estudos relativos ao tema, percebe-se que o fenô-

meno de desenvolvimento rural possui um caráter multidimensional, isto é, que 

a magnitude do problema requer a consideração de um conjunto de variáveis de 

características locais diversas (CONTERATO; SCHNEIDER; WAQUIL, 2007; 

MELO; PARRÉ, 2007). De acordo com essa ideia, devido ao grande número 

de variáveis consideradas, foi necessária a utilização da técnica estatística de 

análise multivariada para a criação de índices que é o que se propõe este es-

tudo (ALVES, 2012; MELO; PARRÉ, 2007; STEGE; PARRÉ, 2011). Devido 

ao fato de as variáveis componentes do índice possuírem unidade de valores 

diferentes, é necessário padronizar as variáveis, a fim de tornar os objetos de 

estudo comparáveis a partir da diminuição das escalas diferentes. (BASSAB; 

MIAZAKI; ANDRADE, 1990). A padronização das variáveis é dada pelo se-

guinte procedimento:

                                                                                       (1)

em que:

Z  = variável padronizada;

Xi = variável a ser padronizada;

X = média de todas as observações;

S = desvio padrão amostral.

Após padronizar as variáveis aleatórias observáveis, serão substituídas 

pelas variáveis padronizadas , a fim de resolver o problema de diferenças de 

unidade de escala, como mostra a equação (1), (MINGOTI, 2007). A análise 
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fatorial é uma abordagem que busca analisar as correlações entre um grande 

grupo de variáveis, definindo um conjunto de dimensões latentes comuns, que 

são os fatores (HAIR et al, 2009). Sendo assim, com a identificação dos fatores 

presentes entre as variáveis, há a possibilidade de determinar as relações quan-

titativas considerando aquelas que apresentam semelhança e definir os fatores 

componentes do desenvolvimento rural. Nesta pesquisa, foi aplicado o recurso 

de rotação dos fatores originais pelo método Varimax Normalizada, o qual faz 

com que os eixos sejam rotacionados permitindo uma melhor visualização da 

disposição dos pontos. Esse método demonstra uma estrutura simples de ser 

interpretada por que maximiza as correlações de cada variável em um único 

fator (HAIR et al, 2009). No presente estudo foram agregadas as observações 

das variáveis componentes do IDR referente ao ano de 2010, com dados do 

IBGE e da FEE, por ser o ano do Censo, o qual é feito a cada dez anos. Com o 

objetivo de verificar a adequação dos dados na análise fatorial utilizou-se o tes-

te de Bartlett para verificar a significância e o Critério de Kaiser- Meyer-Olkin 

(KMO). Este teste verifica a adequação dos dados a partir da criação de um 

índice que varia de 0 a 1, que compara as correlações simples e parciais entre 

as variáveis, sendo que valores superiores a 0,5 demonstram que os dados são 

adequados à análise fatorial (HAIR et al, 2009; MINGOTI, 2007). Para testar 

a confiabilidade dos dados utilizados para compor os fatores, foi estimado o 

Alfa de Cronbach. Ao analisar as questões sociais, econômicas e ambientais 

percebe-se a dificuldade de mensuração por que envolve vários elementos cor-

relacionados e verifica-se a necessidade de considerar a dinâmica do fenômeno 

e seus aspectos multidimensionais para as transformações dessas questões em 

números, ou seja, por meio de índices (CONTERATO; SCHNEIDER; WA-

QUIL, 2007). A partir disso, o Índice de Desenvolvimento Rural surge como 

uma escala de medida com o objetivo de mensurar o desenvolvimento rural de 

determinado território. Utilizou-se os softwares Statistica 9.1 para a análise dos 

resultados da pesquisa, demonstradas no próximo item.
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Análise dos Resultados

A finalidade deste tópico é apresentar os resultados obtidos por meio do 
levantamento das 15 variáveis de desenvolvimento rural para o ano de 2010, 
nos 19 municípios do COREDE central/RS, demonstrando o IDR para o CO-
REDE Central – RS.

A Construção do IDR Via Análise de Componentes Principais

 A proposta da construção do Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) 
para o COREDE central/RS por meio da análise de componentes principais 
(ACP). Aplicando ACP ao conjunto de 9 variáveis, resultaram dois fatores que 
representam 87,30% das variáveis originais. Dessa maneira, contata-se que a 
primeira componente principal (CP1) representa 62,02% e a segunda (CP2) 
representa 25,28% da variabilidade das variáveis selecionadas, conforme já es-
pecificado na AF.

Tabela 1 -  Contribuição das variáveis baseada nas correlações

VARIÁVEIS
CP1

PESSOAS E AMBIENTE
CP2

PESSOAS E ECONOMIA

ERW 0,146 0,058

AGU 0,087 0,015

POP 0,147 0,068

ARE 0,109 0,147

POC 0,159 0,0001

SOJ 0,047 0,317

ARR 0,049 0,194

VAB 0,101 0,182

ECP 0,154 0,017

Fonte: Elaborado pelo autor
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 Para a construção do IDR foi considerado a contribuição da variáveis em 

cada Fator 1 (CP1) e Fator 2 (CP2), conforme demonstra a Tabela 1, o IDR1 

corresponde a Pessoas e ambiente e o IDR2 a Pessoas e economia.

Índices de Desenvolvimento Rural

IDR 1 = 0,146.ERW + 0,087.AGU + 0,147.POP + 0,109.ARE + 0,159.POC + 0,047.
SOJ + 0,049.ARR + 0,101.VAB + 0,154.ECP

IDR 2 = 0,058. ERW + 0,015.AGU + 0,068.POP + 0,147.ARE + 0,0001.POC + 
0,317.SOJ + 0,194.ARR + 0,182.VAB + 0,017.ECP

Na Tabela 1 está demonstrada a construção do IDR1 do COREDE Cen-

tral/RS para Pessoas e Ambiente, onde verificou-se a maior contribuição das 

seguinte variáveis: População Rural (POP), Pessoas ocupadas no ambiente ru-

ral (POC) e Número de estabelecimento agropecuários com controle de pragas 

e doenças vegetais (ECP). O destaque das variáveis POP e POC que relaciona 

a população rural ocupada e o tratamento do solo (ECP) demonstra que o CO-

REDE central/RS possui grande dependência das rendas geradas da atividade 

agropecuária (ALONSO, 2003). Percebe-se que essa região se desenvolve com 

predominância nas questões de estrutura e desempenho do setor agropecuário, 

gerando emprego e rendas que proporcionem o desenvolvimento de todo o 

COREDE central/RS. As variáveis de maior contribuição para a construção 

do IDR2 do COREDE CENTRAL/RS onde predominou Pessoas e Economia 

foram: Valor da produção de soja (SOJ), Valor da produção de arroz (ARR) e 

Valor adicionado bruto na agropecuária (VAB). Corroborando com o IDR1, os 

municípios do COREDE central/RS fundamentam-se na atividade rural. Essa 

região se desenvolveu com a introdução de novos produtos para o cultivo nas 

áreas de produção agropecuária, com predominância da soja (CONTERATO; 

SCHNEIDER, 2010). As variáveis que mais contribuem para a formação do 
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IDR2 demonstram a elevada produção da soja e o arroz em segundo lugar, 

com o Valor Adicionado Bruto na agropecuária sendo destaque em relação aos 

demais setores da economia. Sendo comprovado que o setor de alavancagem 

do COREDE central/RS é o setor rural por meio da cultura da soja. Segundo 

dados do IBGE3 (2019) o maior valor da produção de soja está concentrado nos 

municípios de Júlio de Castilhos e Tupanciretã e também o valor da produção 

de arroz é nos municípios de Agudo, Santa Maria e Formigueiro, demonstrando 

assim que o desenvolvimento rural se apresenta de maneira heterogênea dentro 

dos municípios do COREDE central/RS.

Considerações Finais

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que o desenvolvimen-

to rural no COREDE central/RS, tendo em vista que a questão regional tem 

estado em pauta nas mais diversas instancias, no estado do Rio Grande do 

Sul, bem como tem sido tema nas pesquisas acadêmicas, e uma das formas de 

participação da sociedade para buscar ações e políticas públicas que promo-

vam o desenvolvimento das regiões do estado de forma menos desigual é por 

meio dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES). O principal 

objetivo desta pesquisa foi a constituição de um índice de desenvolvimento ru-

ral (IDR) para o COREDE central/RS, composto por 19 municípios, por meio 

da análise multivariada de 15 variáveis pertencentes a quatro dimensões de 

desenvolvimento: social, econômica, demográfica e ambiental. O fenômeno 

chamado desenvolvimento rural é composto por várias dimensões, sendo a aná-

lise fatorial utilizada com a finalidade de captar os fatores componentes dessas 

dimensões. Dentre os dois fatores de desenvolvimento rural identificados nesta 

3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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pesquisa, estão: Pessoas e Ambiente, e, Pessoas e Economia. Analisando o de-

senvolvimento rural do COREDE central/RS, o IDR demonstrou que existem 

municípios com desigualdade de desenvolvimento dentro do COREDE central/

RS. Pode-se perceber o perfil da região como tendo grande dependência do 

setor agropecuário com baixa diversidade da base econômica e certa concen-

tração fundiária. Os dois IDRs retratam essas características regionais, quando 

em meio a múltiplas variáveis pertencentes a quatro dimensões de desenvol-

vimento, chega-se ao destaque para a produção de soja e arroz e elevado valor 

adicionado bruto no setor agropecuário. Sabe-se que os demais setores, comer-

cio, serviços e indústrias são fomentados pelo setor rural. O que se percebe 

nesse resultado é o predomínio das culturas tipo exportação e com aplicação 

do controle de pragas e doenças, sem o controle ambiental necessário para a 

sustentabilidade, figurando os grandes proprietários de terra e empresas capi-

talistas rurais. A presente pesquisa ficou limitada ao período de estudo, pois o 

ano de 2010 foi o último ano que ocorreu o censo do IBGE, restringindo as-

sim a coleta de dados, porém é possível dar continuidade ao estudo a partir do 

próximo censo. Por fim, torna-se necessário salientar a importância de estudar 

o desenvolvimento rural e fazer relações com outras temáticas, áreas e seto-

res, buscando outras visões sobre o desenvolvimento e outros sistemas menos 

agressivos ao meio ambiente. E como sugestão para futuras pesquisas pode-se 

citar a importância de analisar o desenvolvimento rural com número maior de 

variáveis construindo o IDR para cada município, região ou país, considerando 

mais dimensões que permitam maior precisão na análise para assim nortear as 

políticas públicas criadas para promover o desenvolvimento regional, como 

também expandir o universo de análise. 
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CAPÍTULO 3 

ENOTURISMO COMO PARTE 
DO TURISMO RURAL DO 

MUNICÍPIO DE GARIBALDI - RS: 
FATOR DE PRESERVAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Alberta von Mühlen Bertele
Eduarda de Freitas Sardi

Doi: 10.48209/978-65-5417-078-3

Introdução

A evolução dos estudos de geografia, aos poucos, passou a incluir novos 

objetos em suas preocupações. O turismo se insere nessa lista de novos objetos 

das ciências geográficas. Sendo assim, 

Os estudos sobre turismo incidem sobre diferentes subdomínios temáticos 
crescentemente especializados. Entre as questões do desenvolvimento e os 
perfis de formação existe um número muito diversificado de perspectivas 
de estudo. (MARTINS, 2016, p.2)

 Partimos do princípio que “o turismo implica por definição o movimento 

de turistas” (MARTINS, 2016, p.2), além de um grande leque de intenciona-
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lidades, estruturas e perspectivas que constituem os espaços e as atividades 

turísticas. 

Segundo a definição da Organização Mundial do Turismo de 1994:

o turismo compreende as atividades realizadas pelas pessoas durante suas 
viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um pe-
ríodo consecutivo inferior a um ano, por lazer, negócios ou outros. (OMT, 
1994 apud BOUDOU, 2012, p. 65)

 Porém a evolução dos estudos em turismo, evidenciam que, pode-se 
englobar muito mais fatores nessa definição.

O turismo constitui hoje um fenômeno que caracteriza a sociedade atual, 
onde estão envolvidos vários atores, desde os próprios turistas, à população 
local, as empresas, até os poderes públicos em níveis locais, nacionais e in-
ternacionais. Esses atores agem sobre o espaço em função de seus objetivos 
pessoais, econômicos ou políticos. (BOUDOU, 2012, p. 72)

Dessa forma, podemos compreender que, o turismo não engloba somente 

a geografia, mas também a economia, a sociologia, a administração e outras 

dimensões da organização social.

 Deve-se refletir também, acerca dos objetivos que envolvem a questão do 

turismo. Essa é uma discussão muito ampla que pode ser analisada através de 

diferentes prismas. Pensando a partir de uma perspectiva econômica,

Desde o século XIX o turismo constitui uma referência na promoção e no 
progresso da maioria dos países do mundo. A partir dos anos cinquenta do 
século XX passou a constituir uma alavanca essencial e incontornável ao 
processo de desenvolvimento tanto dos países (e regiões) mais evoluídos e 
com maior capacidade económica como daqueles de economia e indicado-
res de desenvolvimento mais débeis. (MARTINS, 2016)

Através da sociologia e da administração em conjunto, também se destaca 
outros fatores que compõem o turismo.

[...] as atividades associáveis ao turismo, não cessam de se revelar de enor-
me potencial na ocupação do tempo de lazer das populações, na geração 
de emprego, no impulso à inovação social ou cultural, nas “indústrias” de 
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entretenimento e na promoção de eventos de animação, ou no esforço de 
reconhecimento e divulgação do território, entre os domínios mais marcan-
tes. (MARTINS, 2016)

E englobando todas essas perspectivas e dimensões do turismo, podemos 

posicionar a geografia. Sua relação, muitas vezes até apontada como determi-

nista, valoriza em extremo o espaço e o território onde se constitui essa ativi-

dade, porém, sempre costurando suas concepções com outras áreas do conhe-

cimento. 

A geografia do turismo, entretanto, não se refere apenas à abordagem cien-
tífica do fenômeno do turismo pela ciência geográfica. A geografia do tu-
rismo é uma expressão que se refere à dimensão socioespacial da prática 
social do turismo, e isto sim pode interessar às mais diversas áreas do co-
nhecimento. (CRUZ, 2003)

Dentro desse novo campo de pesquisa que é o turismo, existem inúme-

ras variações e possibilidades. Sua amplitude conceitual, permite englobar di-

versas paisagens, lugares e territórios como turísticos, envolvendo também as 

formas de vida que se desenvolvem neles. Compreende-se por lugar turístico,

 [...] lugar, espaço vivido e de existência para a população local e, paralela-
mente, lugar de representações e de imagens para os turistas [...] espaço de 
alteridade do Eu e do Outro. (ALMEIDA, 2003, p. 13). 

A partir dessa concepção, consideramos que existem diversos tipos de 

‘lugar turístico’, devido à variedade de características físicas, econômicas, cul-

turais e sociais que se apresentam.

Incluído nessa variedade está o turismo rural, uma forma de turismo ge-

ograficamente delimitada e que engloba aspectos sociais específicos, se dife-

renciando do “turismo de massa” (SOUZA, KLEIN E RODRIGUES, 2019, p. 

23). Segundo Elesbão (2005, p. 48), “o termo turismo rural é utilizado indis-

tintamente para definir as atividades turísticas que se desenvolvem no espaço 

rural”, deixando evidente essas delimitações.
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Também são diversas as definições que o circundam, porém o presente 
texto considera que o Ministério do Turismo foi capaz de unir e destacar os 
pontos mais importantes. Portanto considera-se que:

Turismo Rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio 
rural, comprometidas com a produção agropecuária, agregando valor a pro-
dutos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural 
da comunidade (BRASIL, 2003, p. 11). 

Desta forma, “o turismo rural expressa, mais que localização, uma rela-
ção com os signos do mundo rural, com a paisagem rural, ou seja, o resultado 
das atividades agrárias do passado e do presente” (GALVÃO FILHO, 2005, p. 
30).

A preservação da cultura, das tradições e dos signos presentes dentro do 
turismo rural se dá de formas diferentes, dependendo do espaço onde ocorre. 
Pensando nisso, essa pesquisa se centra em Garibaldi, que é um município per-
tencente à região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul – Brasil (mapa 1), 
popularmente denominada como Serra Gaúcha. Sendo nacionalmente conhe-
cida por seu caráter industrial e empreendedor, a região também conta com um 
forte cunho turístico que, apesar de recente, contribui para o desenvolvimento 
local, valorização cultural e giro de capital.

Mapa 1: Mapa de localização de Garibaldi no Rio Grande do Sul

Fonte: própria autora
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Sendo um dos municípios constituintes da Região Turística Uva e Vinho, 

cujo atrativo caracteriza-se pelo vinho e suas esferas, da fabricação à paisagem 

e à cultura (TONINI, 2009, p. 92), a oferta turística de Garibaldi valoriza em 

especial suas paisagens rurais, relacionando-se diretamente com a agricultura 

familiar. 

Deste modo, este artigo objetiva compreender como o turismo rural e 

o enoturismo valorizam a cultura e a paisagem do meio rural. Para tanto, um 

breve levantamento bibliográfico foi realizado com o intuito de compreender 

a origem da paisagem rural de Garibaldi, o conceito de enoturismo, quais são 

as ofertas turísticas de Garibaldi que se enquadram nesses ramos do turismo, e 

compreender os benefícios que a agricultura familiar conquista com essa rela-

ção. Partimos do princípio que “o turismo implica por definição o movimento 

de turistas” (MARTINS, 2016, p.2), além de um grande leque de intenciona-

lidades, estruturas e perspectivas que constituem os espaços e as atividades 

turísticas. 

Conceito e Origem da Paisagem Rural

A paisagem é um dos conceitos essenciais da ciência geográfica, sendo 

“a representação das diversas formas que expressam as marcas deixadas pela 

sociedade no espaço, no decorrer do tempo” (DE DAVID, 2020). Deste modo, 

toda paisagem é fruto da ação humana, sendo marcada pelas questões culturais 

e econômicas de quem a modificou, bem como pelas heranças das sobreposi-

ções temporais no espaço.

[...] a paisagem constitui-se em registro da ação humana sobre o espaço, 
na medida em que se constitui em resultado das relações recíprocas da so-
ciedade e da natureza, um somatório das interconexões do trabalho social 
historicamente acumulado. (MEDEIROS E LINDNER, 2021, p. 136)
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No meio rural, a paisagem é composta por características únicas, que a 
diferenciam da paisagem urbana. Segundo De David (2020), a paisagem rural 
é marcada e transformada, ao longo da história, por questões socioeconômicas, 
que influenciam e caracterizam as “formas de produzir, trabalhar e viver no 
campo”; bem como por questões culturais, presentes na arquitetura, na culiná-
ria, nas vestimentas, na religião e no modo de vida.

Garibaldi, anteriormente conhecida como Colônia Conde D’Eu, foi o pri-
meiro núcleo de colonização da região serrana do território sul-rio-grandense, 
criada em 1870 (FRIGHETTO, 2007, p. 28), recebendo em maior número imi-
grantes italianos.

Para muitos historiadores, o fenômeno da imigração em massa, iniciada na 
década de 1870, foi simplificada como a transferência de uma desamparada 
classe de colonos analfabetos, famintos e sem perspectivas em curto prazo 
na sua terra natal, para outra, disposta a povoar os imensos territórios devo-
lutos das províncias, criando colônias para serem povoadas por agricultores 
estrangeiros. (SANT’ANA E GIRONDI, 2007)

De acordo com Piletti (2009, p. 103), para os imigrantes italianos fo-

ram “destinadas terras no alto da encosta do planalto Norte-Rio-Grandense e 

da Serra Geral”, que possuíam grandes vazios populacionais pelo seu difícil 

acesso, já que os alemães e demais imigrantes ocuparam os vales de rios e as 

melhores terras.

 Sendo nessas terras que se localizava a Colônia Conde D’Eu, que, ape-

sar de ser conhecida como uma colônia de imigração italiana, recebeu várias 

nacionalidades. Segundo Sant’Ana e Girondi (2007, p. 21), no local já resi-

diam alguns luso-brasileiros e no mesmo ano da sua criação, a Colônia Conde 

D’Eu recebeu as últimas levas de alemães que chegaram ao Estado. Recebeu 

também, em 1875, alguns suíço-franceses, poloneses, austríacos e, em 1876, a 

maior leva de todas, com 700 imigrantes italianos (SANT’ANA E GIRONDI, 

2007, p. 22). Com o passar das décadas outras levas chegaram, como dos sírio-

-libaneses em 1900.
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Às famílias eram distribuídos lotes e, em suas propriedades, os italianos 

e seus descendentes produziam uma agropecuária de subsistência, bem como 

cultivavam a uva (PILETTI, 2009, p. 105) para produzir o vinho, mantendo a 

tradição vitivinícola trazida da Itália. Logo o que era um símbolo de identifica-

ção cultural passou a ser uma fonte de renda e forma de sustento, transforman-

do a paisagem rural com vinhedos.

A cultura permanente da uva foi mantida de geração a geração, estando 

presente até os dias atuais em Garibaldi, tendo, de acordo com Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística, dois mil trezentos e vinte e seis hectares de 

vinhedos em idade produtiva em 2021, sendo o quinto município gaúcho com 

maior área destinada à colheita de uva.

Portanto, a paisagem rural de Garibaldi caracteriza-se pela presença de 

vinhedos (imagem 1 e 2), dominando as demais culturas, bem como pela agri-

cultura familiar, fruto da reprodução social dessas famílias desde os tempos da 

Colônia Conde D’Eu, com pequenas terras. Outra importante característica é 

o relevo montanhoso e algumas manchas, apesar de pequenas, de mata nativa.

Imagem 1 e 2: Vinhedos no meio rural de Garibaldi – Rio Grande do Sul.

Fonte: Instagram Turismo Garibaldi
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A paisagem rural de Garibaldi é composta também por casas dos mais 

diversos períodos da história, seja pelos casarões antigos, caracterizados pelas 

construções em pedra, madeira e com vários andares (imagem 3 e 4), como 

de construções recentes e de outras décadas, como dos anos 80. A presença 

de muros de taipa também é uma das principais características do meio rural 

garibaldense, consistindo num muro baixo, com no máximo um metro de altura, 

construído através do encaixe de pedras de basalto, rocha muito encontrada na 

região.

Imagem 3 e 4: Casarões antigos do meio rural de Garibaldi – RS

 

Fonte: Instagram Turismo Garibaldi

Outra característica é a organização espacial da religião das comunida-

des rurais. O catolicismo apostólico romano é a religião dominante do meio 

rural de Garibaldi, por herança vinda da Itália, país cujo catolicismo também é 

predominante. Desta forma, a presença de Igrejas e capitéis é bem frequente. 

As capelas geralmente localizam-se na beira das estradas, sendo local de reza 

e homenagem a algum Santo em específico. Já a Igreja representa o ponto de 

encontro e oração, cujos arredores localiza-se o Centro Comunitário da Comu-

nidade, onde realizam-se as festas locais e joga-se bocha e carteado aos domin-
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gos, o cemitério e a escola, muitas delas desativadas e abandonadas. Quanto a 

construções abandonadas, além de escolas, algumas casas e vinícolas também 

se encontram em ruínas (imagem 5).

Imagem 5: Vinícola abandonada no espaço rural de Garibaldi - RS

Fonte: Instagram Turismo Garibaldi

Muitos acúmulos temporais materializados estão na paisagem rural de 

Garibaldi, deste modo, é uma herança de diferentes épocas, refletindo a cultura 

e os sabores de sua sociedade. Hoje, a valorização desse espaço se dá pelo 

turismo, que se tornou também uma fonte de renda para as famílias.

Concretização e Caracterização do Turismo e 
Enoturismo   em   Garibaldi 

Em 2001 houve a troca da administração da prefeitura de Garibaldi, cujo 

um dos objetivos visou trazer um caráter turístico mais fortificado ao municí-

pio. Segundo Fávero (2006, p.98), através da contratação de um bacharel em 

turismo iniciou-se o processo do planejamento e formatação do produto turísti-

co, sendo uma das potencialidades a paisagem rural.

O turismo rural, conforme Campanhola e Graziano da Silva (1999 apud 

FROEHLICH 2000), é uma “alternativa promissora para o aumento dos ní-
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veis de emprego e renda da população rural”. É uma modalidade turística que 

valoriza e aproveita, segundo Candiotto (2010, p. 5), os “recursos naturais, os 

objetos técnicos já instalados e do saber-fazer local”, deste modo, não necessita 

de transformações e nem reformas na configuração da paisagem rural, revalo-

rizando, conforme afirma Froehlich (2019, p.1), “o território e grupos sociais 

rurais e carreado um crescente fluxo de urbanitas”.

Durante o processo do planejamento do turismo em Garibaldi, várias 

pesquisas, projetos e debates foram realizados para assim, estruturar de fato o 

turismo rural e promover desenvolvimento econômico e valorização da paisa-

gem. Através desse processo foram estruturadas diversas rotas turísticas, mui-

tas delas envolvendo o meio rural: Vale dos Vinhedos, Via Orgânica, Rota dos 

Espumantes e a Estrada do Sabor.

O Vale dos Vinhedos (imagem 5), é uma proposta de enoturismo, ou seja,

é um segmento da atividade turística que se fundamenta em viagens que 
são motivadas por pessoas que apreciam o aroma, o sabor e a degustação de 
vinhos, bem como a apreciação das tradições e tipicidade das localidades 
que produzem esse tipo de bebida. (LOCKS e TONINI, 2005, p.159).

Imagem 5: Registro da vindima, colheita da uva, no Vale dos Vinhedos

Fonte: Instagram Turismo Garibaldi

Englobando três municípios, nesta rota os turistas podem experienciar 

a degustação de vinhos e espumantes, a gastronomia típica de descendência 
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italiana, a paisagem, observar os parreirais, a colheita da uva, entre outros atra-

tivos. É um dos principais destinos enoturísticos do Brasil.

No Vale dos Vinhedos, pequenas propriedades rurais compartilham o ter-
ritório com vinícolas de diferentes portes, contemplando desde cantinas 
familiares, boutiques e de garagem, assim como grandes empresas que 
contam com parcerias internacionais. (Site Garibaldi Turismo)

A Via Orgânica (imagem 6), foi uma das “primeiras rotas de turismo 

rural do Brasil em propriedades orgânicas certificadas” (Garibaldi Turismo), 

permitindo que os turistas experimentem alimentos orgânicos, observem seu 

cultivo, um estilo de vida mais saudável, bem como é uma forma de incentivo 

para a produção orgânica.

Imagem 6: Entrada de um dos estabelecimentos familiares da Rota Via Orgânica

Fonte: Instagram Rota Via Orgânica

A Rota dos Espumantes, caracterizado como enoturismo, permite o pas-

seio por 17 vinícolas localizadas em Garibaldi, tanto no meio rural quanto ur-

bano, sendo muitas delas de cunho familiar e localizadas no meio rural, possi-

bilitando que o turista acompanhe o processo da produção do vinho, cultivo da 

uva, cultura local, paisagem rural, apreciação dos vinhedos e, na época de safra, 

a colheita da uva.



58 59

Território, agricultura e sustentabilidade: múltiplos olhares sobre o espaço brasileiro

A Estrada do Sabor (imagem 7 e 8) é caracterizada como turismo rural, 

possibilitando o envolvimento do turista com os agricultores locais,

a oportunidade de estar em contato com a paisagem, de caminhar pelos 
vinhedos, degustar vinhos elaborados com um minucioso processo de vini-
ficação, provar os deliciosos pães cozidos em forno a lenha, geleias, grapa 
e licores caseiros, produzidos através da agricultura ecológica. (Site Gari-
baldi Turismo).

Imagem 7 e 8: Pratos oferecidos pelos estabelecimentos familiares e restaurantes 
da Estrada do Sabor: a tradicional sopa de capeletti e a sobremesa sagu com 
creme.

Fonte: Instagram Turismo Garibaldi

Conclusão

O turismo, englobando suas diversas perspectivas e esferas socioeconô-

micas, é uma ferramenta preciosa para a preservação e a valorização das mais 

diversas tradições e expressões culturais. O turismo rural é um exemplo disso, 

pois através dele é perceptível a valorização dos modos de produção, da con-

cepção da paisagem e das expressões de hábitos e costumes locais. 

O município de Garibaldi tem como principal característica de seu turis-

mo rural, a relação com as propriedades familiares e com as vinícolas locais. 

Desta forma a paisagem rural, através das diversas rotas turísticas, foi se trans-

formando cada vez mais em objeto de consumo do turismo, em mercadoria. A 
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identidade local também foi apropriada pelo turismo, utilizando a cultura como 

forma de atrativo, através do envolvimento com o agricultor, com seu vocabu-

lário, vestimentas, história e culinária.

A valorização presente no turismo rural de Garibaldi, também se estende 

à união da identidade dos descendentes de italianos, cujo orgulho por sua cul-

tura cresceu através da admiração dos turistas por ela. Além de implementar a 

renda, o turismo rural possibilitou a venda de produtos coloniais feitos pelas 

famílias, como geleias, grostolis, queijos, salames e pães, bem como as bebidas 

produzidas pelas vinícolas familiares e de grande porte.

Outra contribuição se dá através da manutenção da população jovem no 
meio rural, pois a valorização desse espaço, uma fonte de renda secundária, 
bem como os investimentos públicos e privados à infraestrutura que o meio 
rural recebe incentivam e motivam cada vez mais os jovens a permanecerem 
no campo e assumirem as propriedades de suas famílias, levando adiante as 
tradições culturais e familiares. Esse cenário traz uma esperança de uma maior 
valorização e preservação do meio rural e de todos os fatores que o compõem. 

Através da compreensão do sentido de turismo rural, percebe-se que ele 
consiste não só na visitação desse meio, mas também na compreensão da vivên-
cia daquele espaço, atrelado às suas tradições. Desta forma, unindo adminis-
tração pública, investimentos privados, grupos de agricultores e indústrias da 
região, é possível construir um cenário de melhoria constante e maior atrativo 
turístico, sempre priorizando a preservação da paisagem rural e a valorização 

cultural da população rural. 

Por meio do enoturismo e das modificações que ele propõe à região, evi-

dencia-se que o município de Garibaldi, realizando esse trabalho conjunto, ob-

tém êxito em preservar as tradições herdadas e desenvolvidas historicamente 

dentro do espaço rural, assim como em valorizar sua paisagem rural concebida 

à luz de sua cultura.
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CAPÍTULO 4 
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Introdução

Um importante tema que tem extrapolado os bancos escolares e inserido-

-se no mundo dos negócios diz respeito ao meio ambiente e, consequentemente 

a responsabilidade das pessoas, assim como, das empresas com a natureza e os 

recursos naturais que nos cercam. Porém foi em 1972 em Estocolmo na Suécia, 

durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, que surgiram 

os primeiros debates oficiais sobre a temática da gestão ambiental.

No Brasil as primeiras secretarias estaduais de meio ambiente foram cria-

das entre a metade dos anos 70 e início dos anos 80, porém o país desde os 

primeiros eventos relacionados ao clima e meio ambiente sempre foi mais que 
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um participante e sim um líder nessa tarefa tão importante de conscientização e 

preservação e gestão ambiental.

Assim, as questões ambientais vêm ganhando força a cada ano que passa, 

o mundo está em constante busca pelo desenvolvimento sustentável e, por isso 

as empresas  precisam se moldar as exigências da sociedade e do mercado para 

uma postura ambiental  correta, que evite o esgotamento e a escassez dos recur-

sos naturais visando o respeito ao meio ambiente, a nossa qualidade de vida e a 

condição de vida das próximas gerações.

Dito isto, este trabalho apresenta como temática a gestão socioambiental 

e é um estudo de caso em uma empresa de pequeno porte, instalada na região 

centro oeste do estado do Rio Grande do Sul. O tema proposto tem por finali-

dade apurar a visão dos colaboradores da empresa diante da chamada gestão 

socioambiental, assim como o comprometimento dos mesmos com a susten-

tabilidade nas suas rotinas diárias. Para isso, a problemática da pesquisa traz 

a seguinte questão: de que forma a gestão socioambiental é percebida pelos 

colaboradores de uma pequena empresa do interior do RS e quais os principais 

desafios para que novas ações possam ser adotadas pela empresa?

A realização deste trabalho se justifica pela relevância dos temas nos dias 

atuais, tanto para a academia quanto para o mundo corporativo e do trabalho, 

afinal não basta apenas as organizações falarem em sustentabilidade e meio 

ambiente é preciso que elas demonstrem isso através de eventos, projetos e 

programas. 

Aliado a isso é imprescindível que se busque identificar o que os colabo-

radores de uma empresa pensam sobre os temas propostos e mais importante 

ainda é saber como eles agem no dia a dia dentro dessa empresa, respeitando as 

normas e procedimentos, e também no seu ambiente familiar.
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Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental

Nas últimas décadas o termo sustentabilidade tem exigido a necessidade 

de discussão a respeito de como a sociedade vem explorando e usando os recur-

sos naturais disponíveis. Faz-se necessário alternativas de preservar o ecossis-

tema, a fim de evitar que esses recursos se esgotem na natureza. 

O fato é que a expansão tecnológica, a economia globalizada, a busca das 

pessoas por ocupações e trabalhos, aliado a industrialização e a competitividade 

cada vez maior das empresas fez com que profundas transformações viessem 

a acontecer no cenário mundial, principalmente em relação ao meio ambiente.

Assim, a sustentabilidade é tratada por meio de três dimensões que indi-

cam um equilíbrio harmonioso entre as esferas social, ambiental e econômica, 

Esse tripé corresponde a uma tendência das empresas que passaram a se 

comprometer com a sustentabilidade.  As principais caracteristicas dessas tres 

dimensões tratam:

Figura 1- Dimensões da sustentabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).
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✔  Sustentabilidade ambiental: refere-se à preservação do meio ambien-

te de maneira que a sociedade encontre o equilíbrio entre o suprimento de suas 

necessidades e o uso racional dos recursos naturais, sem prejudicar a natureza. 

Logo, Freitas (2012, p. 64-65) compreende:

a dimensão propriamente ambiental da sustentabilidade, ao direito das ge-
rações atuais, sem prejuízo das futuras, ao ambiente limpo, em todos os 
aspectos (meio ecologicamente equilibrado, como diz o art. 225 da CF).
[...] Em suma, (a) não pode haver qualidade de vida e longevidade digna 
em ambiente degradado e, que é mais importante, no limite, (b) não pode 
sequer haver vida humana sem o zeloso resguardo da sustentabilidade am-
biental, em tempo útil, donde segue que (c) ou se protege a qualidade am-
biental ou, simplesmente, não haverá futuro para a nossa espécie.

✔ Sustentabilidade social: refere-se à participação ativa da população 

no que tange ao desenvolvimento social por meio da elaboração de propostas 

que visem ao bem-estar e igualdade de todos em consonância com a preserva-

ção do meio ambiente. Nesta dimensão:

O objetivo é construir uma civilização do “ser”, em que exista maior equi-
dade na distribuição do “ter” e da renda, de modo a melhorar substancial-
mente os direitos e as condições de amplas massas de população e a reduzir 
a distância entre padrões de vida de abastados e não-abastados (SACHS, 
1993, p. 25).

✔ Sustentabilidade econômica: refere-se ao modelo de desenvolvi-

mento econômico que visa à exploração dos recursos naturais de maneira sus-

tentável, sem prejudicar o suprimento das necessidades da geração futura. As-

sim, o autor Mendes (2009), descreve esse pilar econômico como:

[...] a sustentabilidade econômica extrapola o acúmulo de riquezas, bem 
como o crescimento econômico e engloba a geração de trabalho de forma 
digna, possibilitando uma distribuição de renda, promovendo o desenvolvi-
mento das potencialidades locais e da diversificação de setores. Ela é pos-
sibilitada por alocação e gestão mais efetivas dos recursos e por um fluxo 
regular do investimento público e privado nos quais a eficiência econômica 
deve ser avaliada com o objetivo de diminuir a dicotomia entre os critérios 
microeconômicos e macroeconômicos. (MENDES, 2009, p. 53).
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 No Brasil a Conferencia Rio-921 e, outros tantos eventos ao longo das úl-

timas décadas fizeram com que a sociedade rumasse para novos métodos e uma 

nova conscientização em relação à temática da gestão ambiental. As empresas 

e organizações adotaram uma nova consciência e uma postura mais crítica em 

relação às práticas ambientais e sua responsabilidade social. Nesse encontro 

ficou definido pelos participantes que os países em desenvolvimento, inclusive 

o Brasil, precisavam de aporte financeiro e tecnológico para alcançarem outro 

modelo de desenvolvimento mais sustentável, e que especialmente reduzisse a 

utilização de combustíveis fósseis como o petróleo e carvão mineral.

Um exemplo prático em nosso país é a NORMA ISO 14001 que trabalha 

com empresas dos mais diversos segmentos e implanta em toda a organização 

o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA)  norteado para 

desenvolvimento de habilidades políticas e metas ambientalmente sustentáveis. 

O objetivo desta norma é é conciliar a proteção ambiental com as necessidades 

socioeconômicas da população, ou seja, fazendo com que a organização exerça 

de fato uma responsabilidade socioambiental. 

Contudo, é importante destacar que antes de irem em busca de normas 

ou sistemas de gestão é imprescindível que as organizações demonstrem ao seu 

público, (interno e externo) através de suas atitudes e iniciativas que as ações 

de responsabilidade socioambiental não são apenas ações pontuais ou de cunho 

propagandista, geralmente desenvolvido pela área de marketing das empresas.

Sachs (2000) na sua obra Ideias Sustentáveis conceitua o termo desenvol-

vimento sustentável a partir de 8 dimensões da sustentabilidade na medida em 

1 Rio 92 - realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992, marcou a forma como a humanidade 
encara sua relação com o planeta. Também conhecida como Cúpula da Terra esse evento aconteceu 
20 anos depois da primeira conferência do tipo em Estocolmo, Suécia, os países reconheceram o 
conceito de desenvolvimento sustentável e começaram a moldar ações com o objetivo de proteger 
o meio ambiente. 
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que somente se considera desenvolvimento sustentável o atingimento de todas 

as dimensões, quais sejam:

1 – Social:

✔ Alcance de um patamar razoável de homogeneidade social de distri-

buição de renda justa;

✔ Emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente Igual-

dade no acesso aos recursos e serviços.

2 – Cultural:

✔ Mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeitos à 

tradição e inovação;

✔ Capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional 

integrado e endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos alienígenas);

✔ Autoconfiança combinado com abertura para o mundo.

3 – Ecológica:

✔ Preservação do potencial do capital natureza na sua produção de re-

cursos renováveis;

✔ Limitar o uso dos recursos não-renováveis.

4 – Ambiental:    

✔ Respeitar e realçar a capacidade de autopunição dos acontecimentos 

naturais.

5 – Territorial:

✔ Configuração urbana e rurais balanceadas (eliminação das inclina-

ções urbanas nas alocações do investimento público);



70

Território, agricultura e sustentabilidade: múltiplos olhares sobre o espaço brasileiro

✔ Melhoria do ambiente urbano;

✔ Superação das disparidades inter-regionais.

✔ Estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas 

ecologicamente frágeis (conservação da biodiversidade pelo ecodesenvolvi-

mento).

6 – Econômico

✔ Desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado;

✔ Segurança alimentar;

✔ Capacidade de modernização continua dos instrumentos de produ-

ção; razoável nível de autonomia na perspectiva cientifica e tecnológica.

✔ Inserção soberana na economia internacional.

7 - Política (nacional)

✔ Democracia definida em termos de apropriação universal dos diretos 

humanos;

✔ Desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o pro-

jeto nacional, em parceria com todos os empreendedores;

✔ Um nível razoável de coesão social.

8 - Política (internacional)

✔ Eficácia do sistema de preservação de guerras da UNO, na garantia 

da paz e na provocação da cooperação internacional;

✔ Um pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, baseado no princípio 

de igualdade (regras do jogo e compartilhamento da responsabilidade de favo-

recimento do parceiro mais fraco;
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✔ Controle institucional efetivo do sistema internacional-financeiro e 

de negócios

✔ Controle institucional da aplicação do Princípio efetivo da aplicação 

do Princípio da Precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos naturais, 

prevenção das mudanças globais negativas, proteção da diversidade biológica 

(o cultural) e gestão do patrimônio global, como herança comum da humani-

dade

✔ Sistema efetivo de cooperação cientifica e tecnológica internacional 

e eliminação parcial do caráter de commodity da ciência e tecnologia, também 

como propriedade da herança comum da humanidade.

A verdade é que são muitos os conceitos e autores em torno do desenvol-

vimento sustentável, assim como os problemas ambientais também são muitos 

e em todo o planeta. Isto posto, faz-se urgente e necessário mudar todo o siste-

ma, educar (pessoas e empresas) para a verdadeira sustentabilidade com maior 

respeito à vida, Gadotti (2008).

Cabe destacar, que que o mundo mudou, o consumo desenfreado é cada 

vez maior, seja de alimentos ou de recursos naturais, bem como cada vez maior 

é  a geração de resíduos. Porém, os mesmos recursos naturais são limitados para 

um mundo cada vez mais habitado, o que faz com que os governantes tenham 

que rever o modo de vida das pessoas e busquem alternativas para minimizar 

a degradação ambiental causada pelas diversas atividades ao longo do planeta, 

afim de atingir a tão sonhada sustentabilidade mundial.
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Metodologia

O presente estudo enquadra-se como uma pesquisa exploratória e des-

critiva, haja vista, a pesquisa exploratória possuir planejamento flexível, o que 

permite o estudo do tema sob diversos ângulos e aspectos. Consiste também em 

um estudo de caso e bibliográfico, devido todas as pesquisas necessitarem de 

um referencial teórico, sendo ainda uma pesquisa classificada como aplicada, 

na qual se busca a aplicação prática de conhecimentos para a solução de proble-

mas sociais. Já em relação aos dados primários, os mesmos foram buscados em 

diferentes fontes como: livros, dissertações, artigos publicados sites validados 

com materiais necessários para fundamentar o trabalho. O instrumento de cole-

ta de dados secundários foi baseado num questionário semiestruturado aplicado 

via Google Forms com uma linguagem simples e direta para que o respondente 

compreenda com clareza o que está sendo perguntado. 

Isso posto, o Quadro 1, abaixo, evidencia o esquema do processo de deli-

neamento da pesquisa por meio de uma matriz de amarração.
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Quadro 1- Matriz de amarração

Problema de Pesquisa: de que forma a gestão ambiental é percebida pelos 
colaboradores de uma empresa de São Francisco de Assis – RS e quais os principais 

desafios para que novas ações possam ser adotadas pela empresa? 

Objetivos de
 Pesquisa

Geral
Fundamentação

Teórica
Pontos de 

Investigação
Técnicas de 

Coleta de Dados

Analisar a
 percepção dos 
colaboradores 

acerca do 
tema gestão 

socioambiental, 
verificando o 

comprometimento 
dos mesmos nas 
rotinas do seu 

dia a dia.

Gestão Ambiental 

Sustentabilidade

Histórico familiar 
e profissional e 

adoção de práticas 
voltadas a preocu-
pação com o meio 

ambiente.

Questionário semi 
estruturado aplicado 
pelo Google Forms.

Gestão Ambiental 

Sustentabilidade

Desenvolvimento Sustentável

Principais 
conceitos, 

fundamentos, 
histórico e eventos 

correlacionados 
aos temas

Pesquisa 
bibliográfica e 
documental em 
livros, artigos, 

dissertações e sites 
como no Google
Scholar e outros;

Responsabilidade
 socioambiental

Principais 
conceitos, 

caracteristicas,
 objetivos e sua

Importância para as 
organizações 

em geral.

Pesquisa 
bibliográfica e

 documental em
 livros, artigos, 

dissertações e sites 
como no Google
Scholar e outros 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Quanto amostra da presente pesquisa, a mesma enquadra-se como não 

probabilística por conveniência, onde o critério para participar da pesquisa,era 
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ser colaborador(a) da empresa a ser pesquisada. Assim, aliando a pesquisa 

bibliográfica com o questionário foi possível conhecer o pensamento dos 

colaboradores da referida empresa em relação aos temas pesquisados, por isso 

foram enviados testes para 18 pessoas e destes 15 responderam.

Resultados e Discussões

Indagados sobre o que é gestão ambiental 86,7% dos colaboradores dis-

seram entender que o tema refere-se a ações e estratégias de preservação da na-

tureza e dos grupos que dela dependem e 13,3% restante acreditam que é evitar 

destruição da natureza e leis de preservação do meio ambiente. 

Sobre o tema sustentabilidade 66,7% dos respondentes entendem que 

sustentabilidade quer dizer preservação ambiental com o envolvimento das 

pessoas na busca por uma economia que não prejudica a natureza, já 20% com-

preende que sustentabilidade tem haver com a utilização dos recursos naturais 

preservando-os para as futuras gerações. Já os demais responderam que signi-

fica evitar o consumo excessivo e desordenado dos recursos e uma necessidade 

dentro das organizações na atualidade. 

Quando perguntados sobre suas práticas diárias em relação a preservação 

ambiental e a sustentabilidade surgiram as mais diversas respostas, como: se-

paração do lixo doméstico, reaproveitamento de água e alimentos, preservação 

da fauna e flora, reciclagem de materiais, menso gasto de energia, uso de horta 

comunitária, entre outros, como mostra na Figura 1 a seguir:
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Figura 1- Ações que uma empresa pode desenvolver visando uma correta gestão 
socioambiental

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Em relação a responsabilidade das empresas com práticas e ações voltadas 

a preservação e a sustentabilidade 100% dos entrevistados concordam que 

sim, as empresas devem fazer a sua parte e inclusive serem responsabilizadas, 

pois as mesmas estão cada vez usando mais recursos da natureza. Sobre a 

percepção desses colaboradores de que a empresa possui uma preocuação com 

o meio ambiente e a sustentabilidade 53,3% dos colaboradores acham que a 

preocupação atual da empresa com a gestão ambiental é regular, entretanto há 

uma porcentagem de 26,7% que acha que está boa, entrando em divergência 

com a parte dos 20% que acha que atualmente está ruim. 
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Figura 2- Percepção dos colaboradores da empresa sobre a preocupação com a 
gestão ambiental na mesma

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Quando perguntado o que que pode ser uma barreira para uma boa ges-

tão ambiental na empresa 46,7% dos respondedores concordam que podem ser 

um entrave a não conscientização dos colaboradores, descaso da direção da 

empresa, falta de parceria em ações e projetos, os órgãos públicos e os custos 

financeiros. Porém, 20% acham que a não conscientização dos colaboradores é 

o que mais afeta, assim como 20% tem a opinião de que o descaso da direção 

da empresa é o mais prejudicial e 13,3% ficam com a opção de uma falta de 

parceria em ações e projetos. 

E sobre os benefícios que as empresas alcançam desenvolvendo ações 

voltadas a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade 93% acreditam 

que são vários (financeiros, sociais, clima organizacional, marketing, etc.) e 

7% acredita que apenas o clima organizacional pode ser afetado, como mostra 

a Figura 4 abaixo.
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Figura 3- Opinião dos respondentes sobre os benefícios que as empresas al-
cançam desenvolvendo ações voltadas a preservação do meio ambiente e a 
sustentabilidade. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

A última questão abordou o seguinte: o que você sugere para melhorar e 

incrementar as práticas de gestão (socio)ambiental na sua empresa?

E as respostas obtidas foram:

	Que todos os colaboradores fizessem sua parte e que se trabalhasse as 

práticas de educação ambiental.

	Desenvolver mais algumas atividades que possam contribuir como reuti-

lização de vários matérias que acabam sendo descartados.

	Fazer um planejando de sustentabilidade e preservação da natureza, plan-

tar árvores, separar lixo, reaproveitar matérias.

	Cada um deverá fazer a sua parte, só assim teremos uma melhor qualida-

de de vida.

	Uma melhor fiscalização.

	Para conscientizar o meu patrão sobre o que é meio ambiente.

	Uma boa participação de todos colaboradores.

	Campanhas de conscientização com os funcionários e colaboradores, 

possuir lixeiras bem instaladas na empresa.
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	Conscientização dos integrantes da empresa.

	A reutilização da água e a possível economia de energia elétrica são os 

principais.

	Todos darem um pouco de si para melhorar, não apenas algumas pessoas, 

se todos pensassem um pouco, tudo se tornaria um pouco melhor.

	Conscientizar o povo isso já é alguma coisa.

	Uma conversa com os funcionários visando à implementação de práticas 

de sustentabilidade, reciclagem.

	Conhecimento, instruir as pessoas a terem melhores praticar e menos des-

caso com um assunto tão importante, O cenário atual torna-se assustador 

as próximas gerações.

	Sugestão de práticas para que cada um ajude de uma maneira que venha 

a contribuir com o desenvolvimento sustentável.

	Evitar deixar lixo solto na rua e separar para coleta correta sempre.

Conclusão

Com os resultados apresentados, ficou evidente que a gestão ambiental é 

fundamental no nosso país e, no ambiene de trabalho, pois, fazendo a utilização 

de maneira racional dos recursos naturais, estaremos contribuindo com a sus-

tentabilidade e com o futuro das próximas gerações. 

Além disso, cada vez mais as pessoas estão se conscientizando com as 

ações que colaborem com o ecossistema e por consequência disso às empre-

sas estão necessitando ajustar suas estratégias de negócios para se moldar as 

exigências dos clientes, e evitar os impactos que provocar degradação ao meio 

ambiente. 

Cabe destaca  que a própria Constituição Federal do Brasil já traz em 

seu Art. 225 a preocupação e a responsabilidade de cada um com as questões 
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ambientais, pois impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender 

nossos recursos naturais e principalmente de preservá-los para as presentes e 

futuras gerações. 

As respostas mostraram o entendimento dos colaboradores e dos gesto-

res da empresa em relação às ações e praticas sobre a temática da gestão am-

biental, tendo em conta o que foi apresentado nos resultados pode-se concluir 

que alguns colaboradores da empresa, apesar de conhecimentos básicos, pra-

ticam ações em seu dia a dia para contribuir com a sustentabilidade e a gestão 

ambiental. Contudo, também ficou comprovado que alguns colaboradores em 

questão ainda não têm muito conhecimento sobre os temas propostos. 

A citação acima talvez seja a principal proposta de sugestão de melhoria 

por parte da empresa, ou seja, em relação a disseminação da cultura ambiental 

no local. Percebe-se a necessidade de que ocorram ações e eventos esporádicos 

que reforcem essas importantes questões para o cotidiano empresarial. 

Aliado a isso, acredita-se que oficinas de qualificação e conscientização 

ou até mesmo campanhas de separação dos resíduos gerados na empresa, sejam 

uma forma de reforçar a temática ambiental que está vindo cada vez mais forte 

dentro das organizações e que pode facilmente ser trabalhada e difundida na 

empresa estudada na presente pesquisa. 

Esta pesquisa traz reflexões para as organizações, para que repensem as 

práticas voltadas as questões sociais e ambientais, a partir de ações e programas 

que tragam melhorias, tanto para empresas, quanto ao meio ambiente. 

Como sugestões para estudos futuros entende-se a importância de identi-

ficar  práticas existentes em outras empresas do mesmo porte e ramo e, a partir 

disso comparar a realidade da empresa em estudo com outras. 
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Com este estudo, compreende-se também que cada um de nós pode fazer 

um pouco, mesmo com pequenas ações e gestos diários, para que tenhamos um 

mundo melhor para se respirar e para se viver, mas, principalmente para deixar 

um futuro mais digno e sustentável, em termos econômicos, sociais e ambien-

tais, para as futuras gerações, inclusive nossos descendentes.
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CAPÍTULO 5 

OBSTÁCULOS PARA O 
CAMPESINATO EM TEMPOS 

PANDÊMICOS: FECHAMENTO 
DE ESCOLAS E EVASÃO
ESCOLAR EM SERGIPE1

Tereza Simone Santos de Carvalho
Mara Íris Barreto Lima

Tiago Barreto Lima
Josefa de Lisboa Santos

Doi: 10.48209/978-65-5417-078-5

Introdução

O campo brasileiro é historicamente marcado por contradições estrutu-

rais. Na década de 1990, por pressões dos movimentos sociais de luta pela 

terra, em especial, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

o debate sobre uma Educação do/para o campo se intensificou. De um lado, o 

Agronegócio buscou capitanear essas demandas dos movimentos sociais para a 

formação de quadros necessários ao manejo dos avanços tecnológicos voltados 
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à sua reprodução. De outro, a Educação do campo obteve avanços a ponto de 

se transformar em política pública. Concomitantemente, ante a intensificação 

do neoliberalismo no Brasil, observou-se o retrocesso, com o fechamento de 

boa parte dessas escolas.

Apesar de avanços na abordagem teórico-metodológica para a Educação 

do/no campo, a partir das conquistas do movimento camponês, a política de 

nucleação das escolas aparece com o discurso de reorganização das redes de 

ensino no Brasil. Quando o que se vê é o esvaziamento de um projeto de for-

mação adequado para as populações camponesas, na perspectiva das demandas 

da sua reprodução social.

No conjunto dos municípios de Sergipe, a rede de ensino municipal atra-

vés do fechamento de escolas de povoados com menor número de alunos e ins-

talação de escolas-polos que os recebem, tem dificultado as condições supra-

mencionadas. Os alunos são deslocados de suas comunidades de origem sob o 

discurso de busca de melhoria da qualidade do ensino, o que afeta a construção 

e concretização de uma Educação do/no campo, como espaço de permanência, 

identidade e reprodução da vida sob uma ótica diferenciada da que propõe o 

mercado.

Recentemente, com a Pandemia do Covid-19 acentuaram-se os proble-

mas estruturais da sociedade, que sofreu impactos desde as contaminações da 

população, os óbitos registrados aos efeitos colaterais provocados pelo vírus. 

Desse modo, a permanência do campesinato no campo se tornou mais que uma 

necessidade, pois mesmo na conjuntura pandêmica, onde a fome e o desempre-

go eram sintomas gritantes, os camponeses continuaram produzindo alimentos 

para o campo e a cidade. Todavia, nesse espaço o fechamento das escolas do/no 

campo e a evasão escolar se tornaram motivos de enfrentamentos, sem perder 

de vista as condições que centralizaram o modo de vida urbano em detrimento 

do agrário.
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Tendo isso em mente, objetivamos neste trabalho discutir o fechamen-
to de escolas do/no campo e a evasão escolar como desafios para a popula-
ção camponesa na conjuntura da Pandemia do Covid-19 em Sergipe. Ademais,  
buscamos entender como os dados revelam a ofensiva do capital na contramão 
do sentido camponês, que tem a terra e o trabalho como categorias intrínsecas 
à sua reprodução social e a luta pela permanência no campo.

A pesquisa, de cunho quali-quantitativo, contou com levantamento bi-
bliográfico e de dados junto aos órgãos oficiais, além de trabalhos de campo em 
municípios de Sergipe onde existem escolas do campo fechadas. Os dados fo-
ram analisados à luz do Materialismo Histórico e Dialético e apontaram como 
considerações o fechamento de escolas no campo e a evasão escolar (intensi-
ficados pela Pandemia) enquanto expressões da ofensiva do capital no espaço 
agrário, a partir de sua condição de acumulação, que busca negar os sujeitos e 
seus lugares, afirmando sua lógica sistêmica de reprodução das desigualdades.

Educação do/no Campo: entre a Luta e a                             
Permanência  na  Terra

Com o desenvolvimento da colônia brasileira ao modo português, tem-se 

o início da formação de uma elite no país, desprovida de apreço e afeto pelo 

próprio território, preocupada somente com a expropriação de riquezas. Foram 

essas riquezas que propiciaram aos filhos dessa classe dominante o estudo fora 

do país, mais precisamente em colégios e universidades europeias, trazendo 

para o Brasil uma educação alheia à realidade concreta nesse território. Às 

populações do campo era negado o mais elementar conteúdo da sociedade ca-

pitalista, a propriedade da terra, portanto, uma educação de qualidade passava 

distante dos ideais da classe dominante. 

A propriedade da terra, por sua vez, sempre teve uma dimensão diferen-

te para o campesinato, haja vista que a terra é lugar da realização do trabalho, 
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do sustento da família e da reprodução da vida dessa classe social, ou seja, é o 

lugar da morada e do convívio em sociedade. Dito isto, não é possível ler o es-

paço agrário isolando a terra do trabalho, tampouco, da reprodução social. Tal 

reprodução implica o acesso a diferentes tipos de bens e serviços e a educação 

aparece como condição para as famílias do campo sobreviverem. 

A educação que buscamos deve ser atrelada e voltada para o trabalho 

produtor de valores de uso como objetivo único de benefício da humanidade, 

onde o trabalho é a categoria central para se compreender a realidade social em 

movimento. É através da práxis que se pode compreender essa mesma realida-

de, histórica, dinâmica e, ao mesmo tempo, contraditória, pois é permeada por 

conflitos. 

As feições adquiridas hoje pela educação decorrem da formação da so-

ciedade brasileira, como já citada, marcada por classes dominantes que objeti-

vam explorar o máximo possível do precarizado mundo do trabalho brasileiro. 

Lembremo-nos das primeiras ações para alfabetizar o contingente da classe 

trabalhadora, as quais caracterizavam uma educação de cunho técnico, com 

os conteúdos transmitidos de forma estática, deslocados de questões sociais e 

políticas.

A escola possui uma função social que se baseia na sociabilização dos co-

nhecimentos acumulados ao longo da história. Ela também pode ser espaço de 

formação social e política dos sujeitos (FREIRE, 1996), portanto, para aqueles 

que vivem no campo, é também um espaço de luta e resistência.

Além disso, a escola, quando articulada à comunidade, na especificidade 

do campo, constitui-se local de formação que não nega a identidade camponesa 

atrelada à terra e que se contrapõe aos discursos falseados de modernidade ca-

pitalista. No chão que pisam, no ir e vir de casa para a escola fortalece a indis-
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sociabilidade entre o conhecimento e a cultura das crianças, jovens e adultos. 

Como defendem Arroyo et. al. (2011):

A escola pode ser um lugar privilegiado de formação, de conhecimento e 
cultura, valores e identidades das crianças, jovens e adultos. Não para fe-
char-lhes horizontes, mas para abri-los ao mundo desde o campo, ou desde 
o chão em que pisam. Desde suas vivências, sua identidade, valores e cultu-
ras, abrir-se ao que há de mais humano e avançado no mundo (ARROYO; 
CALDART; MOLINA, 2011, p. 14). 

No entanto, as escolas do campo foram criadas como instrumentos de 

difusão de uma pedagogia a serviço do capital para a população camponesa, 

que por sua vez, traz uma pedagogia que é a mesma aplicada nas escolas urba-

nas. Ou seja, essas escolas emergem com intuito de diminuir os baixos índices 

de alfabetização da população do campo, porém, com uma pedagogia que não 

está diretamente associada às demandas dos sujeitos que vivem no e do campo. 

Organizadas historicamente no Brasil, incorporam a ideologia do campo como 

o lugar do atraso e que a superação de tal condição é individual, a partir da 

ascensão social via o emprego urbano. Não se refletia as condições materiais 

de existência ou muito menos se realizava qualquer indagação sobre as origens 

das contradições e desigualdades apresentadas no meio rural.

O urbano, enquanto “espaço do moderno”, “do novo”, aparece propa-

gandeado pelo desenvolvimento como solução universal, quase que como um 

caminho único para as nações. Sobre o tema, Conceição (2007) afirma: 

A partir dos anos de 1970 e 1980 a ideologia urbano-industrial, reflexo da 
política mundial, teve no Estado brasileiro o principal agente das mudanças 
para atender as exigências do novo modelo de desenvolvimento. O discur-
so da modernização sempre esteve associado ao sinônimo de civilidade 
(CONCEIÇÃO, 2007, p. 79).

A autora cita Novaes (2004) para nos lembrar de que ao se falar em ci-

vilização, se evoca seu outro sentido, que é a barbárie. Dessa forma, nega-se o 
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campo colocando-o como atrasado, sendo necessária sua modernização, leia-se 

a subordinação dos camponeses ao sistema do capital, via monopolização do 

território e a territorialização do capital no espaço agrário.

No processo de esvaziamento do campo sublinha-se a Revolução Verde, 

que nos anos de 1960 vai disseminar um pacote com medidas a serem implan-

tadas no espaço agrário brasileiro, propondo um campo altamente mecanizado 

e envenenado, sendo lócus para o desenvolvimento de produtos agrícolas e 

animais geneticamente modificados, havendo uma substituição clara da força 

de trabalho (trabalho vivo) por máquinas e insumos (trabalho morto).

Todavia, é com o Agronegócio na década de 1990 que vamos ter uma re-

volução conservadora no campo brasileiro, havendo pela primeira vez a fusão 

entre o capital agrário, industrial e financeiro em prol da produção de riquezas 

para poucos e de pobreza e miséria para muitos. Concomitantemente houve o 

aumento do número de conflitos no espaço agrário brasileiro, confirmando a 

tese marxiana de que no capitalismo a produção é social, mas os ganhos são 

privadamente apropriados.

Para Campos (2011)

Quando se analisa o meio rural brasileiro, constata-se que de fato ocorre-
ram grandes transformações nas últimas décadas que podem ser “lidas” na 
paisagem, na configuração territorial, na dinâmica social. E essas transfor-
mações foram, em grande medida, provocadas pela expansão e intensifica-
ção do chamado agronegócio no país (CAMPOS, 2011, p. 101).

Esse projeto de país reverbera diretamente no modelo de educação im-

plantado para os brasileiros, perpetuando-se, ao longo do tempo, uma educação 

formal que renega os sujeitos do campo e exalta o espaço urbano, expandin-

do um ensino alheio aos interesses dos camponeses, indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos, dentre outros. O campo aparece então como espaço meramente 
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econômico, e a natureza como recurso. Desse modo, o capital busca ampliar os 

níveis de alienação que desembocarão no clima seleto de competição típico do 

neoliberalismo.

Na condição oposta, é preciso destacar que a Educação do/no campo se 

configura como fruto da luta dos movimentos sociais no final do século XX, 

que teve como protagonista o MST, resultando em algumas conquistas no mar-

co legal para a educação desse espaço (CORREIA, 2018). Quando se fala em 

Educação para o campo, não significa em uma nova forma de educar, mas sim 

de uma educação de qualidade e gratuita, pautada no ser plural e coletivo para 

as crianças, jovens e adultos que residem nesse espaço, para que assim todos 

possam usufruir desse direito sem se prender às amarras dos preconceitos.

A importância da educação focada para a população do campo, faz-se 

então necessária por compreender essas dinâmicas sociais como sentido e sím-

bolo da vida das comunidades campesinas. Para isso, de acordo com Correia 

(2018, p. 68): “a educação aparece com papel fundamental e como um dos mais 

poderosos meios de transformação da sociedade”.

Fechamento de Escolas do/no Campo e Evasão                
Escolar: Os Desafios Impostos ao Campesinato 
Sergipano

O fechamento de escolas no campo é um fenômeno recente, mas pre-

sente em todas as regiões do Brasil. Os órgãos responsáveis pela realização de 

censos escolares trazem números assustadores sobre a porcentagem de escolas 

fechadas no campo nas duas últimas décadas – marco temporal que consolida a 

espacialização da prática neoliberal, que nada mais é que os desdobramentos da 

crise de 1973, materializados no Brasil a partir das contrarreformas (Reforma 
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da Previdência, Reforma Trabalhista e a própria Reforma Administrativa em 

curso).

Somam-se a esse contexto mais de 80 mil escolas fechadas no país2 (MST, 

2021), reverberando em graves problemas para os sujeitos do/no campo, que 

são inseridos na lógica destrutiva do capital, tendo sua força de trabalho e o seu 

meio de vida (onde é possível a sua reprodução social), apropriados pelo poder 

hegemônico.

Nesse modelo de sociedade, a produção capitalista do/no campo elucida a 

expansão do capital com a presença do Agronegócio, fomentando o fechamen-

to dessas escolas, de modo que expropria os camponeses da terra e do direito 

à educação, ao tempo que reforça a precarização e precariedade do trabalho no 

campo e na cidade (SANTOS, 2020).

Em Sergipe, Santos, Lima e Santos (2021) discutem o fechamento de 

escolas no campo do município de São Domingos, na Mesorregião do Agreste 

Sergipano. Afirmam os autores que o processo, paulatinamente, afeta na iden-

tidade dos camponeses, e acaba sendo uma ofensiva contra a sua reprodução. 

Além disso, afirmam que o fechamento das escolas legitima a negação do ser/

estar no campo (SANTOS; LIMA; SANTOS, 2021).

Desse modo, torna-se visível que o fechamento de escolas do/no campo 

é um projeto de governo, até mesmo de modelo econômico, cessando a hetero-

geneidade dos povos e sujeitos que habitam e produzem esse espaço.

No estado, o quadro de fechamento de escolas do campo é preocupante, 

haja vista o ranking com o percentual de fechamento nos municípios do perío-

do de 1998 até 2020 (Tabela 1).

2 Disponível em: https://mst.org.br/2019/11/28/80-mil-escolas-fechadas-no-campo-brasileiro-em-
-21-anos/. Acesso em: 21 out. 2022.
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Tabela 1 – Ranking do fechamento de escolas em Sergipe – 1998 a 2020

Municípios
Fechamento 

(%)
Municípios

Fechamento 
(%)

1 Nossa Senhora da Glória 88,9 41 Gracho Cardoso 35,3

2 Ribeirópolis 81,8 42 Cedro de S. João 33,3

3 Monte Alegre de Sergipe 80,6 43 Malhada dos Bois 33,3

4 Cumbe 77,8 44 São Francisco 33,3

5 Pedrinhas 77,8 45 Laranjeiras 31,2

6 Poço Verde 76,2 46 São Domingos 28,6

7 Itabi 72,2 47 Japaratuba 27,6

8 São Miguel do Aleixo 68,7 48 Riachão do Dantas 27,5

9 Canindé de São Francisco 65,8 49 Itaporanga d’Ajuda 26,2

10 Santo Amaro das Brotas 63,6 50 Santa Luzia do Itanhy 22,7

11 Boquim 63,0 51 Arauá 21,0

12 Itabaianinha 61,7 52 Umbaúba 21,0

13 Porto da Folha 60,3 53 Santana do S. Francisco 20,0

14 Moita Bonita 60,0 54 Riachuelo 20,0

15 Tobias Barreto 60,0 55 Pedra Mole 16,67

16 Feira Nova 60,0 56 Barra dos Coqueiros 16,7

17 Gararu 58,7 57 Maruim 14,3

18 N. Sra. Aparecida 57,7 58 Brejo Grande 12,5

19 Estância 57,6 59 Pinhão 11,1

20 Tomar do Geru 57,5 60 Areia Branca 6,7
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21 Capela 55,0 61 Neópolis 6,2

22 Poço Redondo 54,8 62 Campo do Brito 5,9

23 Simão Dias 54,8 63 Amparo de S. Francisco 0,00

24 Frei Paulo 53,3 64 Muribeca 0,00

25 Carira 50,0 65 Aracaju 0,00

26 Telha 50,0 66 N. Sra. do Socorro 0,00

27 Indiaroba 50,0 67 São Cristóvão 0,00

28 Pacatuba 48,6 68 Carmópolis 0,00

29 Canhoba 45,4 69 General Maynard 0,00

30 Cristinápolis 44,4 70 Rosário do Catete 0,00

31 Lagarto 44,0 71 Santa Rosa de Lima 0,00

32 Salgado 41,7 72 Siriri 0,00

33 N. Sra. das Dores 40,7 73 Pirambu (16,7)

34 Aquidabã 40,5 74 Propriá (20,0)

35 Japoatã 39,1 75 Divina Pastora (100,0)

36 Itabaiana 38,9

37 Macambira 38,5

38 Ilha das Flores 37,5

39 N. Sra. de Lourdes 36,4

40 Malhador 35,7

Fonte: Censo Demográfico IBGE/2010; Censo Escolar/INEP, 1998 a 2020.

Elaboração: Carvalho, Tereza S. S. de (2021).

Obs.: Os municípios que aparecem com percentual 0,0 indicam o não fechamento de escolas ou a 

paralisação de escolas em alguns anos e a reativação destas em anos subsequentes, chegando ao 

final do período pesquisado com mesmo número do início. Aqueles cujos valores aparecem entre 

parênteses, aumentaram o número de escolas, ou seja, não houve redução, mas aumento.
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Nota-se que o Sertão Sergipano tem demonstrado os maiores índices de 

fechamento de escolas do/no campo, sendo o município de Nossa Senhora da 

Glória com 88,9% com o maior índice no estado. Nesse ínterim, a realidade 

aponta para dois grandes problemas: o fechamento dessas escolas e a redução 

de matrículas, sobremodo, no ensino público (CARVALHO, 2021). 

Em sua tese, Carvalho (2021) aponta que em Sergipe houve uma redução 

no número de matrículas das redes pública estadual e municipal, “de 2000 a 

2020 foram 188.767 matrículas a menos (35,1%). Na zona urbana a redução 

foi de 32,8% e na rural de 40,9%”, tanto na cidade quanto no campo (CARVA-

LHO, 2021, p. 219). Esses dados são incisivos quando se contrapõe a diferença 

entre as zonas rurais e urbanas entre o período de 2000 a 2020 (Gráfico 1), pois 

apontam uma diminuição gradativa de matrículas até 2020, ano de menor nú-

mero de matrículas e início da Pandemia do Covid-19 pelo país.

Gráfico 1 – Matrículas nas zonas rurais e urbanas - Sergipe, 2000-2020

Fonte: Censo Escolar/INEP 2000; 2010; 2020.

Elaboração: Carvalho, Tereza S. S. de. (2021).
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No estado, a política de nucleação com o fechamento das escolas do/no 

campo vem reverberando pelas diferentes regiões. Em tempo, em nenhum dos 

territórios ocorreu aumento de matrículas, sendo sintomática a evasão escolar, 

pois

O Agreste Central que fechou 43,5% das escolas da zona rural, no período 
de 1998 a 2020, foi o que mais reduziu matrícula na zona rural no período 
de 2000 a 2020 (49,7%), seguido do Alto Sertão Sergipano (44,3%), que 
fechou 65,3% das escolas no campo; já na zona urbana a redução foi menor 
no Alto Sertão, lembrando que nesse território a população em idade esco-
lar básica é maior na zona rural. O Baixo São Francisco fechou 30,1% das 
escolas da zona rural e teve redução das matrículas de 36,5 e na urbana de 
45,9% [...] (CARVALHO, 2021, p. 221).

Esse processo em curso torna-se um meio de camuflar uma falsa política 

de melhores condições de ensino na cidade, negando a Educação no campo e 

contribuindo para o enfraquecimento identitário dessa população. De forma ile-

gítima, ou seja, sem o consentimento por parte das comunidades da localidade, 

esse processo se instalou gerando grandes impactos socioeducativos, tal como 

o distanciamento da realidade camponesa (CARVALHO; SERGIO, 2017).

Resultados e Discussão

No contexto vigente, fechar escolas do/no campo obteve força devido às 

estratégias de precarização desses espaços (discursos de nucleação, gastos com 

a estrutura física, falta de alunos, dentre outros), apesar da luta dos movimentos 

sociais contrária a essa prática, as tendências apontaram um aumento de fecha-

mento das escolas do campo e de evasão escolar.

Considerar o fechamento das escolas, sob um discurso vazio de ‘nuclea-

ção’ em que a cidade é o espaço privilegiado, implica na negação das relações 

construídas pelos camponeses, supostamente incluindo o aluno do campo na 

cidade e ampliando os discursos preconceituosos que tentam negar a condição 
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da terra. Ao considerar essa realidade, reflete-se a importante luta contra a ideia 

de que, esses jovens, ao saírem do campo para estudar na cidade, com o tempo 

poderiam não se reconhecer como camponeses.

Segundo Carvalho (2021), “em alguns estados do país registram-se ca-

sos onde as comunidades conseguiram barrar o fechamento e reabrirem outras. 

Mas apesar disso a contra-política seguiu firme e alheia à campanha”. Marcas 

desse processo são vistos até os dias atuais, haja vista que os espaços se torna-

ram por vezes campo de futebol ou moradias para as famílias sem teto.

No município de São Domingos, no Agreste de Sergipe, observa-se que 

as escolas fechadas em alguns povoados, na ocasião da pesquisa, foram encon-

tradas em situação precária, abandonadas e algumas delas servindo de moradia 

para famílias que não tinham onde morar (Figura 1). 

Figura 1 – Escola do campo fechada no município de São Domingos – Sergipe

Fonte: Trabalho de campo, 2021.

A mesma realidade é encontrada em outros municípios, a exemplo de es-

colas fechadas nos povoados de Moita Bonita, Sergipe, refletindo o abandono 

do poder público municipal e ainda a demanda por condições de reprodução 
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social no campo, onde pessoas sem terra são obrigadas a dispor de espaços pú-

blicos abandonados para suprirem a falta do lar (Figuras 2 e 3).

Figuras 2 e 3 – Escolas do campo fechadas no município de Moita Bonita – 
Sergipe

 

Fonte: Trabalho de campo, 2021.

Por conseguinte, os trabalhos de campo realizados em duas localidades 

onde se situavam escolas do campo mostram-nos o descaso. Nesse sentido, 

compreendemos o fechamento das escolas como um projeto neoliberal e, des-

se modo, o descaso é algo planejado, mediado pelo poder público para com a 

educação no campo destinada aos sujeitos da terra, pois se encontram no local 

muros (Figura 2) a cercar um “matagal” que cresce vertiginosamente, e no ou-

tro espaço, um estacionamento (Figura 3).

Na mesma direção é possível compreender, conforme dados do Censo 

Escolar/INEP (2019 a 2021), elencados acima, que a relação estabelecida entre 

fechamento de escolas do campo e redução da matrícula, evidencia as contradi-

ções postas pelo projeto de Educação que se apresenta no Brasil e em Sergipe, 

atrelada à procura pelas escolas das cidades, bem como a conjuntura de incer-

tezas após o início da Pandemia de Covid-19 em todo o território nacional. 
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Com muitas escolas fechadas, a pandemia agravou a situação dos estu-

dantes residentes no campo. Entre os problemas intensificados na Pandemia, 

podem-se elencar as crises econômica, social e política, reverberando direta-

mente na vida dos sujeitos sociais alterando o modo de vida, o acesso a serviços 

básicos, a garantia de saúde e de políticas sociais. De acordo com Lima (2022), 

os principais efeitos da contaminação na vida da população camponesa em Ser-

gipe são os seguintes: desemprego, evasão escolar, fechamento de feiras livres, 

aumento da pobreza, fome, dentre outros.

Para a população do campo a Pandemia trouxe danos irreparáveis quanto 

ao acesso à Educação. Os enfrentamentos já eram uma realidade em virtude da 

ausência de escolas em muitos povoados devido a política de nucleação, que 

tenta justificar o fechamento.  Onde havia escola, o ensino remoto, além de co-

locar a nu as desigualdades entre aqueles que possuíam aparelhos para acompa-

nhar as aulas, e do outro lado, a maioria, à mercê do abandono, pois sem acesso 

à Internet e sem aparelhos não estudavam e tinham seus rendimentos afetados. 

Além disso, as escolas não tinham as tecnologias necessárias para suprir tal 

demanda, pois a necessidade de recursos acompanhava a necessidade material 

da mesma população.

Com a combinação da crise sanitária, vieram os problemas envolvendo a 

sobrevivência das famílias camponesas, que com o conhecimento de trabalhar 

na terra produziam os alimentos de que necessitavam. Na condição oposta, 

o desemprego enquanto problema estrutural definiu os caminhos mais desas-

trosos para os jovens do campo, na incerteza da ascensão com a Educação no 

modelo virtual, muitos jovens camponeses mergulharam no mundo precário da 

informalidade, dos trabalhos em condições insalubres e desgastantes.
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Conclusão

Compreender os desafios impostos para a população camponesa no que 

se referem o fechamento de suas escolas e a defesa por uma Educação do/no 

campo impõe resgatar o histórico de luta para permanecer na terra. Na essência, 

a escola do campo não se torna somente um lugar de formação educacional, 

mas de fortalecimento do significado de campesinato, pois as relações estabe-

lecidas no povoado são repercutidas no ambiente escolar.

O fechamento das escolas do/no campo e a evasão escolar somente es-

timulam o desmonte da identidade e reprodução social camponesa, que com a 

Pandemia do Covid-19, intensificou os problemas já existentes e apresentaram 

novos: deficiências na aprendizagem, perda de atenção, aumento de ansiedade 

e transtornos psicológicos, doenças crônicas após contaminação pelo vírus, e 

etc.

É preciso, antes de mais nada, indagarmos: por que fechar essas escolas? 

Quem se beneficia? Qual o objetivo? Será que o fechamento de escolas do/

no campo atende aos interesses das populações locais? Será que essas escolas 

cumprem seu papel social? Será que podem melhorar? Será que não se trata 

de um modo de conceber o funcionamento na máquina pública que trata os 

investimentos sociais como gastos? São perguntas que devem ser feitas para se 

compreender o real sentido do processo de fechamento de escolas do campo.

A luta contínua se desdobra na concretização de uma educação que ob-

jetiva proporcionar aos estudantes uma formação crítica e de acordo com o 

contexto sociocultural onde estão inseridos. Nesse sentido, não sendo negligen-

ciada a categoria totalidade, tendo em vista a importância para além da vivência 

e dos saberes desses sujeitos, apreender também que elas são produtos de um 

percurso histórico, político e econômico.
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Portanto, pensar o fechamento das escolas do/no campo é pensar na re-

tirada de direitos que foram historicamente conquistados, é destituir o cam-

ponês de suas vestes e de suas armas para lutar contra as ofensivas que o su-

bordina, expropria e o explora. É na práxis que se pode avançar na luta por 

uma Educação do/no campo, que envolve, antes de mais nada, as lutas pela 

permanência na terra por meio de projetos como a Reforma Agrária Popular, 

por Soberania e Segurança Alimentar, além da garantia de sua identidade como 

unidade histórica a ser defendida.
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