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A mão sábia, a fartura escondida, 
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O arrumar a feira vira magia, 
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RESUMO 

 

Este trabalho constitui em dissertação de mestrado realizada no Programa de Pós-Graduação 

Interdisciplinar em Estudos Rurais/UFVJM e tem como o tema a agricultura familiar no Vale 

do Jequitinhonha, com recortes especiais para o Território do Baixo Jequitinhonha e o 

município de Almenara – MG. A construção do conceito de agricultura familiar para o Brasil 

insere-se nos anos de 1990, em processo de reconhecimento e de valorização do segmento 

agricultura familiar, em três eixos: a luta social e política; o debate acadêmico e científico; e o 

reconhecimento institucional via políticas públicas. Nos moldes capitalistas, o 

desenvolvimento econômico de caráter modernizador e conservador aderido pelo País 

acarretou em diversas realidades rurais, nas quais, a agricultura familiar se organiza de acordo 

com as particularidades do espaço geográfico em que está inserida. Sendo assim, tem-se como 

objetivo investigar o perfil e a atual configuração da agricultura familiar no município de 

Almenara, região do Baixo Jequitinhonha, com atenção para os aspectos que conduzem à 

caracterização da produção agropecuária e políticas públicas vigentes. Em termos de método, 

realizou-se breve estudo bibliográfico sobre os sistemas agrários da região, marcada pela 

grande fazenda de pecuária extensiva e de pequenas unidades de produção de cunho familiar. 

Para a caracterização do espaço geográfico e do meio rural do recorte de estudo, utilizou-se 

dados dos últimos censos demográficos (IBGE, 2000/2010) e agropecuários (IBGE, 

2006/2017). Adotou-se como perspectiva de análise um estudo de caso, que se deu através de 

observação em incursões no município, nos ambientes de ocupação e articulação dos 

agricultores, como as feiras livres, e em comunidades rurais, em especial a Comunidade 

Umburana, que serviu como objeto de análise direta. As principais questões abordadas foram: 

o perfil dos agricultores e dos estabelecimentos rurais; a produção agropecuária e da 

agroindústria; e a disponibilidade e acesso de políticas públicas. Em termos de resultados, 

verificou-se que a análise do setor de agricultura familiar em questão e em âmbito dos três 

eixos referidos ofereceu melhor compreensão de sua configuração, especialmente numa 

região que ainda requer atenção das instituições governamentais, dados seus baixos índices 

socioeconômicos e heranças deixadas pelo seu processo de colonização e povoamento. Os 

dados reunidos apontam para a nítida presença de agricultures familiares em Almenara, com 

aspectos tradicionais e uma participação ativa na produção de alimentos voltados para o 

autoconsumo e abastecimento da população, via feiras livres. Em relação às políticas públicas, 

observa-se que programas de assistência técnica e de financiamento e empréstimo de crédito 

fundiário estão vigentes na região, mesmo não atendendo a todos os problemas e demandas da 

população rural. Aponta-se assim, para uma adequação e revisão dessas políticas públicas, e 

indica-se a realização de estudos mais aprofundados que compreendam os sistemas agrários 

da região, onde inclui-se o sistema de agricultura familiar. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Políticas Públicas; Almenara; Vale do Jequitinhonha   

  



 

 

  



ABSTRACT 

 

This work constitutes a master's degree dissertation done in the Interdisciplinary Postgraduate 

Program in Rural StudieS/UFVJM and has Jequitinhonha Valley homesteading as the subject, 

with special focus in the Baixo Jequitinhonha Territory and the city of Almenara - MG. The 

construction of the homesteading concept in Brazil took place in the 1990s, in the process of 

recognition and appreciation of the family farmer segment, in three axes: social and political 

struggle; academic and scientific debate; and institutional recognition through public policies. 

In the capitalist molds, the economic development of a modernizing and conservative 

character adhered by the Country has brought about in diverse rural realities, in which 

homesteading is organized according to the particularities of the geographic space in which it 

is inserted. Thus, the objective is to investigate the profile and the current configuration of 

homesteading in the city of Almenara, Baixo Jequitinhonha region, with attention to the 

aspects that lead to the characterization of agricultural production and public policies in force. 

In terms of method, a brief bibliographical study on the agrarian systems of the region was 

carried out, what pointed the large extensive cattle ranch and small family production units. 

Data from the last demographic census (IBGE, 2000/2010) and agriculture and livestock 

(IBGE, 2006/2017) were used to characterize the geographic and rural space of the study 

focus. A case study was adopted as an analysis perspective, which occurred through field 

incursions in the city, in the environments of occupation and articulation of the farmers, such 

as the free fairs, and in rural communities, especially the Umburana Community, which 

served as an example of direct analysis. The main issues addressed were: the profile of 

farmers and rural establishments; agricultural production and agroindustry; and the 

availability and acess of public policies. In terms of results, it was verified that the analysis of 

the family agriculture sector in question within the three axes referred offered a better 

understanding of its configuration, especially in a region that still requires attention of the 

governmental institutions, given its low socioeconomic indexes and inheritances left by its 

process of colonization and settlement. The collected data point to the clear presence of 

homesteaders in Almenara, with traditional aspects and an active participation in the 

production of food for self-consumption and to supply the population, through farmers 

markets. Regarding public policies, it can be observed that technical assistance, financing 

programs and credit loans are in force in the region, even though they do not meet all the 

issues and needs of the rural population. It is pointed out, therefore, the need for adequacy and 

revision of these public policies, and it is indicated the realization of more in-depth studies 

that understand the agrarian systems of the region, where the homesteading system is 

included. 

 

Keywords: Homesteading; Public policy; Almenara; Jequitinhonha Valley. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta pesquisa desenvolvida no curso de mestrado do Programa de 

Pós Graduação Interdisciplinar em Estudos Rurais da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Para isso, busca-se adotar a interdisciplinaridade como 

princípio e como método. As contribuições de diversas áreas do conhecimento serão 

agregadas e em diálogo com estudiosos, para a elaboração do mesmo. Dialogou-se 

principalmente com as disciplinas de geografia, história, sociologia, e estatística, as quais 

colaboraram para essa construção. 

Sou natural de Ipatinga, Vale do Aço, me graduei em Bacharel em Humanidades pela 

UFVJM em 2013, e em Licenciatura em Geografia concluída em janeiro de 2015. Cresci na 

cidade, mas o campo sempre me chamou atenção. Comecei a ter maior proximidade com o 

meio rural com a participação do “II Ciclo de Palestras e Oficinas sobre Educação Ambiental 

em Escolas Rurais” realizado em 2013 no distrito de Inhaí, Diamantina – MG durante minha 

graduação em Geografia. Pude perceber a importancia do diálogo com a população em 

relação às questões ambientais – tema que também se faz presente no contexto político, social 

e econômico no campo – visto que as comunidades rurais enfrentam diversos conflitos no 

Vale do Jequitinhonha, dado a inflencia de projetos e empreendimentos implementados, como 

barragens, monoculturas de eucalipto e o extrativismo mineral e vegetal, os quais ameaçam 

tanto o meio natural, quanto a população.  

Com a participação no “III Estágio Interdisciplinar de Vivência em Áreas 

Camponesas, Quilombolas e Indígenas do Vale do Jequitinhonha – Minas Gerais” (EIV) 

obtive o primeiro contato direto com o Baixo Jequitinhonha
1
. Aproximei dessas comunidades 

e entendi um pouco mais suas realidades através da observação e participação de seus 

cotidianos. Houve uma proximidade com a Aldeia Cinta Vermelha Jundiba (Araçuaí – MG), e 

o Assentamento Franco Duarte (Jequitinhonha – MG)
2
. Durante os dias em que permaneci na 

comunidade, ficou evidente a importância da luta pela conquista da terra desse grupo do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). O contato com essas comunidades 

tradicionais, com o apoio da Universidade e dos órgãos envolvidos, como a Articulação com 

                                                 

1
 O EIV é uma construção do Movimento Estudantil em parceria com Movimentos Sociais do campo com o 

intuito de estimular os estudantes a organizarem-se pela busca da transformação dessa realidade. 

2
 O estágio aconteceu durante todo o mês de agosto de 2014. 
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o Semiárido (ASA) e a Cárita Diocesana de Almenara, me aproximou de uma noção dos 

desafios que enfrentam a população rural. 

A partir disso, surgiram as seguintes questões resgastadas para o presente trabalho: 

Quais são os desafios enfrentados pelas comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha nos 

processos de produção agropecuária e comercialização dos seus produtos? As Políticas 

Públicas estão em vigor, mas qual seria o alcance na população rural e que impactos elas 

trazem para a economia e nos modos de vida? Acredito que para reduzir as desigualdades 

sociais e econômicas e gerar processos de inclusão social e melhoria nas condições de vidas 

no campo – a partir de investigações aprofundadas – a criação e implantação de políticas 

públicas tornam-se cruciais.  

A linha “Configurações do rural, política e meio ambiente” da área de concentração 

em Estudos Rurais foi escolhida como linha de pesquisa. Dado isso, insere-se na temática 

agricultura familiar e propõe-se uma investigação para o Baixo Jequitinhonha, 

especificamente para o município de Almenara – MG como como recorte geográfico e social. 

O recorte temporal escolhido para a análise da categoria presente neste recorte espacial, deu-

se através dos dados que trazem os censos demográficos e agropecuários do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dentre outros diagnósticos e relatórios, a partir 

dos anos 2000 e extendendo até os dias atuais (2018). Com a recente divulgação do último 

censo agropecuário, é possível trazer um estudo atualizado sobre os setores do meio rural das 

inúmeras regiões no País.  

Com isso, a pesquisa tem como objetivo principal investigar a atual configuração da 

agricultura familiar em Almenara, Baixo Jequitinhonha, em relação à implementação de 

políticas públicas e ao perfil da produção agrícola. Como objetivos específicos, pretende-se: 

(1) abordar a conjuntura de construção teórica e política do conceito de agricultura familiar 

para o Brasil, analisando o Vale do Jequinhonha e os recortes espaciais para o Baixo 

Jequitinhonha e para o munícipio de Almenara; (2) caracterizar os estabelecimentos 

agropecuários em relação a sua produção e acesso às políticas públicas vigentes no Baixo 

Jequitinhonha e Almenara; e (3) investigar o perfil da agricultura familiar no município de 

Almenara, com enfoque na comunidade de Umburana. 

A temática do agrário, das modalidades de agricultura e especificamente da 

modalidade de agricultura familiar são temas caros ao campo dos Estudos Rurais. As 

investigações acadêmicas e científicas sobre o assunto para o Brasil, têm contribuído para 

melhor interpretação da sociedade nacional, em estudos também para recortes sociais 
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regionalizados e localizados, tendo em vista o traço agrário que é constitutivo dessa 

sociedade. Assim, a relevância desse trabalho é por oferecer contribuição à temática em 

âmbito de sociedade regional, com estudo para o Vale do Jequitinhonha. Os estudos 

científicos sobre o Vale do Jequitinhonha podem contribuir para a desconstrução da sua 

imagem de pobreza, em favor de conhecimento para sua transformação social em perspectiva 

crítica.  

Neste sentido, buscou-se aproximar da realidade rural em que se encontra o Território 

do Baixo Jequitinhonha e o município de Almenara com foco em entender mais o setor de 

agricultura familiar. O caminho percorrido para chegar a esse objetivo requereu algumas 

etapas, que ao final, deixaram certas perspectivas sobre a categoriá em análise. O trabalho 

portanto divide-se em três capítulos. 

No primeiro capítulo, apresenta-se a discussão teórica da agricultura familiar dividido 

em três subtópicos, os quais trazem as vertentes em que baseiam a pesquisa, através de 

aspectos históricos que deram suporte para esta análise. O primeiro sobre o debate acadêmico 

científico e a historicidade do segmento agricultor familiar, trazendo autores que debateram o 

desenvolvimento da categoria na historicidade do Brasil, num cenário político e econômico 

capitalista. Discute brevemente sobre a luta social e política do segmento agricultor familiar e 

sua representação, usando a Confederação Nacional dos Trabalhadores para a Agricultura 

(CONTAG) como exemplo de organização dos agricultores, e entendendo as formas de 

organização sindical e dos movimentos sociais como importantes mecanismos de inserção da 

categoria na discussão política do País. Traz também o reconhecimento institucional e 

políticas públicas para agricultura familiar, com ênfase para a criação do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), da Lei n°11.326 que estabelece as 

diretrizes para agricultores familiares e empreendimentos agrícolas, e do Territórios da 

Cidadania como um programa que envolve a categoria em seu plano de desenvolvimento. Por 

último, descreve-se os procedimentos metodológicos da pesquisa, a qual baseou-se em 

pesquisa bibliográfica, análise de dados geográficos e dos fatos históricos para a 

caracterização e leitura do recorte de estudo, além do estudo de caso como método de 

investigação, utilizando o trabalho de campo para observação do setor de agricultura familiar. 

No segundo capítulo, buscou-se a caracterização geográfica, histórica e social do 

território de estudo, incluindo aspectos naturais em relação à bacia do rio Jequitinhonha e 

socioeconômicos do meio rural no Vale do Jequitinhonha, com enfoque maior para o 

Território do Baixo Jequitinhonha e posteriormente para Almenara. Discute a importância e o 
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papel das feiras livres para a região como um espaço de comercialização dos produtos 

advindos da agricultura familiar no município de Almenara; suas características e apresenta 

um breve relato sobre a inserção dos agricultores feirantes, movimentos sociais e 

comunidades rurais. 

O capítulo 3 aponta os aspectos gerais da agricultura familiar, do acesso às políticas 

públicas e da produção agropecuária em Almenara, relacionando-os com a realidade do Baixo 

Jequitinhonha. Apresenta ainda um breve estudo das unidades familiares na Comunidade 

Umburana, realizado através da observação do setor de agricultura familiar e os aspectos da 

produção agropecuária e do acesso às políticas públicas. E por fim, traz-se certas perspectivas 

e considerações sobre os resultados obtidos. 
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1 ASPECTOS TEÓRICOS DA CATEGORIA AGRICULTURA FAMILIAR E SUA 

DISCUSSÃO PARA O BAIXO  JEQUITINHONHA  

 

O processo de construção da categoria agricultura familiar para o Brasil fundamenta-

se em três pressupostos, quais sejam: trabalhos acadêmicos científicos que repensaram o lugar 

teórico do tema na história e no desenvolvimento do País; organizações e movimentações dos 

agricultores familiares que refletem sua luta política pelo reconhecimento e valorização; e por 

último, políticas ligadas ao Estado e as normativas legais que deram visibilidade e definiram 

operacionalmente, do lugar institucional, como se compreende esta categoria. Com isso, este 

capítulo pretende abordar as três vertentes, as quais norteiam a discussão do debate sobre a 

agricultura familiar. 

 

1.1 Agricultura familiar e seus pressupostos como categoria de análise 

 

1.1.1 O debate acadêmico científico e a historicidade da categoria agricultura familiar. 

 

Os principais trabalhos acadêmicos científicos que contribuíram na contrução da 

categoria agricultura familiar foram os trabalhos de Maria Isaura Pereira de Queiroz (1976), 

Chayanov (1985), Maria Nazareth Wanderley (1999) e Ricardo Abramovay (2007). Sobre a 

historicidade do segmento no País, trouxe algumas contribuições, como Hespanhol (2000) e 

Picolotto (2011). Para situar-se o Vale do Jequitinhonha na discussão, os estudos de Moura 

(1986), Ribeiro (2007) e Lima (2010) foram utilizados, pois trazem informações da região e 

contribuições para esse debate. 

 Durante as décadas de 1970 e 1980, foi presente nos trabalhos acadêmicos uma 

perspectiva que enfocou a pequena produção, em um aspecto de investigação sobre o caráter 

capitalista da sua agricultura. A orientação teórica era no sentido de verificar a presença de 

elementos tradicionais e modernos na agricultura de pequena produção, em âmbito da 

inserção desta no sistema capitalista. Uma vertente teórica que influenciou o debate nesta 

época é pautada nas proposições de Lênin e Kautsky, de viés marxista, em uma análise que 

aponta para a tendência de desaparecimento desse segmento agrícola com o desenvolvimento 

do capitalismo no campo (KAUTSKY (1968), LÊNIN (1985). 

Wanderley relata sua experiência sobre os termos que trazem essa perspectiva, como 

tema das reuniões em que participou do Projeto de Intercâmbio de Pesquisas Sociais na 
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Agricultura (PIPSA) durante os anos 1970. Ela aborda a influência do desenvolvimento 

capitalista no setor agrícola através de uma constituição de uma estrutura empresarial com o 

surgimento de trabalhadores influenciados por um mercado de trabalho:   

[…] as discussões se faziam em um  patamar construído pela perspectiva de 

modernização da agricultura e de urbanização do meio rural, no qual os 

atores sociais polarizavam as relações fundamentais entre capital e trabalho, 

segundo um modelo equivalente às relações industriais. Os olhares 

convergiam, em grande parte, para a constituição, no setor agrícola, de uma 

estrutura empresarial e para a emergência de um proletariado gerado por um 

mercado de trabalho específico ou unificado (WANDERLEY, 2003, p. 42). 

 

As influências dessa modernização capitalista sobre os pequenos agricultores na visão 

da autora foram de fato observadas na transformação de um tipo de empresa familiar ligada ao 

mercado, o que também observou Ricardo Abramovay na obra “Paradigmas do Capitalismo 

Agrário em Questão” publicada no ano de 2007. Abramovay defende o termo de “empresa 

familiar” para esta categoria, e busca distinguir os agricultores familiares dos camponeses em 

relação à lógica do capital, a ligação com o mercado, e as influências das conjunturas 

econômicas e políticas após meados da década de XX. Ele evidencia as particularidades das 

agriculturas mais avançadas do mundo sob o ângulo de suas funções macroeconômicas e 

estruturais no desenvolvimento capitalista, os chamados países centrais avançados, como o 

caso Norte-americano, da Grã-Bethanha, e da Europa continental, com o exemplo da França.  

O autor confirma a tese de que quando se fala em produção familiar, normalmente a 

imagem que vem imediatamente é a de um empreendimento de dimensões reduzidas, em que 

por uma visão econômica desenvolvimentista, o trabalho se resume às técnicas relativamente 

precárias e atrasadas. Porém, não se satisfaz somente com essa questão como explanação, pois 

acredita na capacidade de inovação técnica e de resposta aos apelos de mercado dos 

empreendimentos agrícolas, como ele observou nos países centrais avançados, vendo-a como 

uma espécie de empresa familiar que foi gestada pelo desenvolvimento eonômico capitalista 

(ABRAMOVAY, 2007).  

Com isso, chama-se atenção para um importante paradoxo de que é precisamente o 

caráter familiar não só da propriedade, mas da direção, da organização e da execução do 

trabalho nessas empresas e, portanto, as razões pelas quais a agricultura capitalista 

contemporânea dos países centrais se desenvolveu neste quadro social. 

Após a Segunda Guerra Mundial as unidades produtivas de alimentos dos países 

centrais avançados se modificaram e passaram cada vez mais a se diferenciar dos arranjos 

antigos, se reestruturando, modificando, e atendendo às demandas do capitalismo através da 
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produção de alimentos, que deu origem a uma nova organização agrária. A participação do 

Estado foi para Abramovai neste sentido, essencial para a definição da atual estrutura social 

do capitalismo nos países centrais, que garantiram políticas agrícolas e regulamentaram o 

mercado para assegurarem uma produção que desse sustento à sociedade:  

[…] na verdade, o Estado foi determinante na moldagem da atual estrutura 

social do capitalismo agrário das nações centrais. É claro que essa 

intervenção só foi possível pela existência de uma estrutura produtiva 

pulverizada, diferentemente do que ocorria em outros setores econômicos. 

Mas coube às políticas agrícolas garantir tal atomização na oferta, imprimir 

estabilidade aos preços, de maneira a manter a renda do setor num patamar 

cada vez mais institucionalmente definido, e no mínimo suficiente para 

assegurar produção abundante (ABRAMOVAY, 2007. p.32). 

 

Seria equívoco nas palavras do autor, que essas políticas tenham surgido somente da 

pressão e interesse dos próprios agricultores. Era também interesse do Estado criar políticas 

públicas para fortalecerem a produção e atender à demanda de alimentos. Ressalta-se que elas 

foram a condição para que a agricultura desempenhasse um papel fundamental no próprio 

desenvolvimento do mundo capitalista, pois permitiu que o valor da alimentação na estrutura 

de consumo dos assalariados fosse reduzido cada vez mais, e logo, que os orçamentos 

domésticos pudessem oferecer-se crescentemente à aquisição de bens duráveis, fato que 

explica a própria expansão do capitalismo entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início 

dos anos de 1970 (ABRAMOVAY, 2007, p. 32).  

Uma agricultura familiar que é integralmente ligada ao mercado, sendo capaz de 

incorporar os principais avanços da tecnologia e de responder às políticas governamentais não 

deve ser confundida com uma agricultura camponesa (ABRAMOVAY, 2007). Essa ideia 

norteia parte dos seus estudos, os quais procuram evidenciar os elementos conceituais que 

permitem uma diferenciação substancial entre os agricultores e os camponeses, como aponta o 

caso europeu em que o agricultor familiar depende diretamente do mercado e das relações 

econômicas, diferente da Índia, onde os camponeses possuem uma dependência comunitária e 

de relações pessoais para além do mercado:  

Apesar da base familiar comum, é intransponível a distância social entre um 

suinocultor da Comunidade Econômica Européia, cuja renda depende em 

última análise dos acordos estabelecidos em Bruxelas, e uma família rural na 

Índia, cuja reprodução social apóia-se em laços de dependência comunitária 

e cuja ligação com o mercado mistura-se com um conjunto de relações de 

pessoa a pessoa (ABRAMOVAY, 2007, p. 33). 
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Para haver uma distinção entre os termos seria necessário buscar a raiz da diferença 

fundamentalmente no ambiente social, econômico e cultural que caracteriza cada uma delas, 

ou seja, as especificidades de cada local, com seus respectivos contextos. A própria lógica da 

organização familiar não depende da família em si mesma, mas sim “da capacidade que esta 

tem de se adaptar e montar um comportamento adequado ao meio social e econômico em que 

se desenvolve” (ABRAMOVAY, 2007, p. 33).  

O autor também dialoga com a percepção dos desdobramentos do modo de vida 

camponês segundo a visão dos clássicos marxistas. Ele analisa as proposições de Lênin e 

Kautsky de que o campesinato não sobreviveria com o desenvolvimento capitalista na 

sociedade: 

Sob o ângulo marxista o camponês só pode ser definido pela tragédia de seu 

destino social: ele será fatalmente extinto pela própria dinâmica da 

diferenciação entre os produtores (Lênin), bem como será incapaz de resistir 

à concorrência das grandes empresas agrícolas (Kautsky). Trata-se aí de uma 

simples aplicação do marxismo ao estudo da agricultura? Nada é menos 

evidente: os clássicos marxistas da questão agrária refletem muito mais as 

circunstâncias específicas em que viveram do que uma teoria universal a 

respeito do desenvolvimento do capitalismo no campo (ABRAMOVAY, 

2007, p. 33-34). 

 

O autor comenta a distância de alguns estudos em conseguir explicar o fenômeno, 

como o caso dos clássicos marxistas, de que a agricultura familiar tem sido a principal forma 

social do progresso técnico no campo, pois como vimos acima, os marxistas para ele não 

preveram a adesão da agricultura ao capitalismo de forma mais ampla. A visão de Abramovay 

portanto nos remete a uma visão da agricultura como um empreendimento familiar, a qual se 

modifica e se reafirma no campo em razão da economia, sem deixar de romper com as 

relações do passado.  

Ao contrário da perspectiva de viés marxista, Chayanov contribuiu para o debate sobre 

agricultura familiar valorizando o potencial político dos agricultores russos, com proposição 

sobre a agricultura de base familiar. Em “La organización de la unidad econômica 

campesina”, uma obra clássica para os estudos rurais, encontramos importantes pontuações de 

seu estudo sobre o campesinato e pelos elementos indicados para a caracterização do 

camponês como sujeito. Chayanov se interessou em pesquisar sobre a produção agrícola de 

base familiar como modo de produção a qual se difere da produção capitalista (CHAYANOV, 

1985) 

Sua obra aborda a forma de organização econômica e social de unidades camponesas 

na década de 1970, e procura demonstrar as diversas formas pela qual essas unidades 
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conseguiam atingir a harmonia interna, baseando-se em teorias que contribuíssem para 

entender o equilíbrio entre a força de trabalho e o consumo familiar. Em uma passagem, ele 

discute essa questão trazendo o exemplo russo que serviu de inspiração para seu trabalho, 

através do papel do capitalismo comercial e financeiro que estabeleceram uma ditadura 

econômica sobre os setores consideráveis da agricultura, onde a agricultura familiar se 

adaptou aos moldes do mercado, se mantendo em pequena escala, bem como sua organização 

interna: 

En la actualidad, la unidad económica campesina en casi todas partes está 

ligada al mercado capitalista de mercancías; en muchos países sufre la 

influencia del capital financieiro, que la há hecho empréstitos, y coexiste con 

la industria organizada al modo capitalista y, en algunos lugares, también 

con la agricultura capitalista. Las empresas campesinas tienen interrelaciones 

sociales demasiado complejas con todos estos elementos en la economía 

actual. Después de los trrabajos del profesor Lyashenko sobre la evolución 

de la economía campesina rusa y los de Lenin sobre la americana, podemos 

ver con toda claridad que no hay que esperar necesariamente que el 

desarrollo de la influencia capitalista y la concentración en la agricultura 

desemboquem en la creación y el desarrollo de latifundios. Con mayor 

probabilidad habría que esperar que el capitalismo comercial y financeiro 

establezca una dictadura económica sobre considerables sectores de la 

agricultura, la cual permanecería como antes en lo relativo a producción, 

compuesta de empresas familiares de explotación agrícola en pequeña 

escala, sujeitas en su organización interna a las leyes del balance entre trabjo 

y consumo (CHAYANOV, 1985, p. 42).  

 

Para o autor, a inserção do camponês no mercado de trabalho pode ser explicada como 

uma maneira de manutenção da condição camponesa, visto que não se baseava na lógica de 

acumulação burguesa, ou seja, não estava fundamentada na lógica do lucro, mas de 

reprodução da vida. Até quando os camponeses estabelecem uma relação com o mercado, não 

se deve inferir o fim do campesinato, mas entendê-la como estratégia de reprodução. Ainda 

que os valores sejam determinados pelo mercado, o camponês não perde a autonomia da sua 

produção, dedicando-se mais a uma cultura de mercado, e ao mesmo tempo mantendo as 

culturas de sustento e a organização interna.  

Chayanov entende, portanto, a visão de um campesinato que mantêm sua conservação 

através da satisfação das necessidades da família, evoluindo para um modelo de agricultor, 

mesmo que ainda à margem do sistema capitalista, almejando sua inserção a diferentes 

mercados – mesmo que sem submeter a estes – a possibilidade de melhoria nas condições da 

exploração do estabelecimento, da renda e qualidade de vida. Nesses termos Chayanov traz 

importantes contribuições para o interior do debate de valorização do segmento agricultor 

familiar, com apontamentos para o potencial de sujeito e de sujeito político do segmento. 
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No final da da década de 1980 e ao longo da década 1990, passou a predominar o uso 

do termo agricultura familiar além do termo camponês, pequeno produtor, dentre outros 

termos criados para denominá-los. Conforme Picolotto, os trabalhos pontuavam somente as 

condições precárias e de inferioridade desse segmento. O novo enfoque procurou demonstrar 

sua importância socioeconômica, a diversidade, a capacidade produtiva e a forma de 

exploração familiar, como responsável pelo desenvolvimento da crescente produção de 

alimentos no Brasil, com importância no mercado internacional (PICOLLOTO, 2011, p. 21). 

Entende-se que no âmbito acadêmico, a intensificação dos interesses sobre essa temática 

deveu-se à constatação por meio de análises empíricas, de que diferentemente do que 

pressupunham estudos clássicos da questão agrária, o desenvolvimento do sistema econômico 

capitalista não provocou o desaparecimento das unidades produtivas familiares. As 

transformações ocorridas não os impediram de persistir com seus modos de vida, e estarem 

presentes na sociedade. 

O estudo de Maria Isaura Pereira de Queiroz (1976) sobre o campesinato brasileiro 

traz contribuições importantes do processo de luta do segmento como classe social, ou modo 

de vida próprio, pois aponta minusciosamente o papel do sitiante perante a sociedade numa 

perspectiva de continuidade de sobrevivência no campo rural brasileiro. Entende-se que o 

termo “sitiante” se refere também ao camponês ou ao agricultor familiar (QUEIROZ, 1976). 

Ela concebe o trabalho deles com a terra como “trabalho independente” e “economia 

doméstica”. Entendemos o primeiro pelo fato desse sitiante deter os meios de trabalho e 

produção, determinando também sua finalidade; e o segundo se refere à satisfação das suas 

necessidades de sobrevivência advindas do próprio estabelecimento. Uma terceira 

característica é a “mobilidade espacial”, prática mantida desde o período Colonial. Queiroz 

observou de forma generalizada, as consequências das condições socioeconômicas e a 

maneira com que viviam os sitiantes: 

[…] Utilizando técnicas rudimentares, empregando queimadas, viam-se 

constrangidos a abandonar a terra “cansada” e partir para mais longe, depois 

de certo tempo. A pobreza de seu gênero de vida lhes facilitava a partida; a 

casa de pau-a-pique e de sopapo era facilmente abandonada e reconstruída 

mais adiante, os pobres utensílios e objetos não eram difíceis de carregar: 

rusticidade e precariedade de vida sempre os distinguiram (QUEIROZ, 1976, 

p. 12).  
 

Essa migração forçada persiste no modo de vida dos sitiantes, os quais têm um acesso 

restrito à terra e à propriedade. Eles, tendo pouco ou nenhum acesso ao uso do solo, associado 

à falta de técnicas e equipamentos para o plantio, bem como as raízes com o lugar que não se 
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mantinham, tornavam-se obrigados a seguirem o caminho à procura de uma nova 

oportunidade de reprodução de seus modos de vida.  

A questão da migração no meio rural também está presente na história do Vale do 

Jequitinhonha, e será abordada ainda neste tópico em relação aos incentivos do 

desenvolvimento capitalista no campo no Brasil.   

Sobre o desenvolvimento do capitalismo da agricultura, Felício (2006) procura 

entender agricultura familiar a partir de dois paradigmas distintos: o paradigma da questão 

agrária e o paradigma do capitalismo agrário, de meados da década de 1980 até o início do 

século XXI. Isso no interior do debate acadêmico e científico sobre a categoria agricultura 

familiar referido. Segundo ele, como fruto do desenvolvimento tecnológico e do avanço 

capitalista no campo, há desde a década de 1990, diversos trabalhos acadêmicos objetivando 

diferenciar o camponês, termo até então marjoritariamente utilizado, do agricultor familiar 

como dois sujeitos distintos.  

De acordo com o autor, o camponês representa o velho, o atraso, e o arcaico, enquanto 

o agricultor familiar representa o progresso, o novo e o moderno (FELÍCIO, 2006, p. 205). 

Esse antagonismo visível foi-se aos poucos se dissipando, no qual o conceito de campesinato 

passa a ser substituído pelo de agricultura familiar. Isso retrata uma conjuntura nacional de 

reconhecimento do segmento de agricultores familiares, seja por sua resistência, seja pela 

produção de alimentos imprescindível à sociedade, ou pela mudança de paradigmas que foi 

sendo atribuída à ela com o desenvolvimento econômico, político e institucional (FELÍCIO, 

2006). 

Já Hespanhol debate o conceito de camponês, em razão do termo ter perdido o seu 

poder explicativo. Ela analise a a substituição do termo campesinato pela agricultura familiar. 

Explica-se que a utilização da categoria de análise agricultura familiar na década de 1990 para 

indicar genericamente as unidades produtivas, nas quais a terra, os meios de produção e o 

trabalho encontram-se intimamente ligados ao grupo familiar, deve ser aprendida como um 

reflexo das alterações recentes ocorridas na agricultura brasileira (HESPANHOL, 2000, p. 

170). Assim, conforme a autora, as categorias utilizadas para caracterizarem as unidades de 

produção agrícola, como campesinato, pequena produção, agricultura de subsistência, 

produção de baixa renda, entre outros, passam a ser menos utilizados, em razão da emergência 

de novas concepções teóricas que remetem à categoria agricultura familiar.   

Wanderley (1985) traz contribuição para esse debate teórico e caracteriza a agricultura 

familiar como uma atividade em que a família ao mesmo tempo em que é proprietária dos 
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meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo. Segundo a autora, o 

debate envolve vários aspectos interligados, como a relação entre família, a propriedade e a 

produção, os quais foram sendo estudados conjuntamente para definir o conceito de 

agricultura familiar (WANDERLEY, 1985). 

O papel do sistema capitalista sobre o modelo de organização e reprodução do mundo 

rural também é analisado nos estudos dessa autora, relacionando-se termos antigos 

generalizados pelos teóricos e pela sociedade, com o surgimento dos novos, agora com novos 

olhares e definições em razão da persistência da categoria em existir e se adequar ao 

desenvolvimento econômico e da própria sociedade. Para isso, é necessário analisar alguns 

aspectos da historicidade do País. 

A década de 1960, na qual se inciou o período do regime Militar no Brasil, é marcada 

por um desenvolvimento de caráter modernizador e conservador que atendesse às demandas 

da agricultura patronal, ao mesmo tempo em que os pequenos produtores rurais eram vistos 

como sujeitos inseridos em áreas isoladas, utilizando práticas periféricas e atrasadas, com uma 

cultura frágil, e em decadência.  

Neste tempo, esses produtores encontravam-se vulneráveis ao sistema de 

desenvolvimento implantado no País, o que levou ao êxodo rural em números expressivos. 

Esse fator foi impulsionado não só pela chegada da tecnologia no campo, a qual modificou o 

modo de produção com a chegada das máquinas e insumos agrícolas reduzindo a necessidade 

de mão de obra, mas também pelo processo de crescimento urbano-industrial das cidades 

brasileiras que atraiu trabalhadores de toda as regiões
3
. A procura por melhores condições e 

oportunidade de vida nos grandes centros agravou assim, o efeito de migração dos 

trabalhadores do campo para as cidades.  

A realidade em que se encontrava o Vale do Jequitinhonha durante este período, 

principalmente em meados do regime militar
4
 vigente no País, foi acompanhada de impactos 

para os trabalhadores do campo. Na região, as chapadas consistiam até o início da década de 

1970, como terras comunais, utilizadas pelos agricultores de base familiar para a criação de 

pequenas quantidades de gado de uso comum entre eles. Além disso, praticava-se o 

                                                 

3
 Entende-se neste trabalho que os termos como “tecnologia no campo” e a “modernização do campo” referen-se 

à utilização de máquinas, técnicas e equipamentos trazidos pela Revolução Verde e pela indústria após meados 

do século XX no Brasil. 
4
 O período da ditadura militar no Brasil instaurou-se em 1 de abril de 1964 e durou até 15 de março de 1985, 

sob comando de sucessivos governos militares. 
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extrativismo de plantas, como frutos, raízes e folhas, usadas na alimentação e para o uso 

medicinal, como no preparo de chás e remédios caseiros.  

Mas as iniciativas governamentais que se sucederam influenciaram diretamente nos 

modos de vidas das sociedades dessa região. Há de se observar, que durante a década de 1970, 

se estendendo-se até os anos 1980, para atender às metas do Segundo Programa Nacional de 

Desenvolvimento (II PND)
5

 e à expansão da indústria siderúrgica no centro-sul mineiro, 

foram incentivados planos de reflorestamentos de grande porte que se expandiram pelas áreas 

de cerrado e campos-cerrados da alta e média bacia do Rio Jequitinhonha, ocupando as 

extensas áreas das chapadas que eram utilizadas pelos produtores de pequeno porte. 

Lima (2010) observou que neste período um grande número de agricultores perderam 

as suas propriedades e as áreas comunais no cerrado, que compõem o Vale do Jequitinhonha, 

usadas pela população local para a prática da pecuária, para o recolhimento de lenha e para o 

extrativismo. As modificações na estrutura fundiária de grande parte da região fizeram-se 

sentir, além do efeito migratório, o aumento da área total de estabelecimentos com mais de 

cem hectares nas chapadas e a concentração dos agricultores de base familiar nas terras mais 

baixas dos vales conhecidas como “grotas”, em estabelecimentos de, no máximo, cinquenta 

hectares.  

As consequências socioambientais também foram profundas no entorno das áreas de 

“reflorestamento” e de café, tais como: aumento do desemprego, redução de áreas de plantio, 

assoreamento das veredas e lagos, redução do volume de água nos córregos e diminuição da 

disponibilidade dos alimentos de extrativismo do cerrado que faziam parte da dieta da 

população local (LIMA, 2010).  

Isso também foi observado por Moura (1986) em relação à situação agrária para o 

Médio e para o Baixo Jequitinhonha.
6
 Para as décadas de 1960 e de 1980, ela destaca a 

questão do expressivo êxodo rural atribuído à estrutura fundiária que se definiu pela 

predominância da pequena propriedade com um índice de produtividade baixo, além das 

precárias condições de vida para a população que vivenciava essa realidade. Uma região, 

segundo ela conhecida, pelas repartições do Estado como área de pobreza absoluta e 

                                                 

5
 O II PND foi um plano econômico brasileiro lançado no final do ano de 1974, criado no governo do general 

Ernesto Geisel com a finalidade de retirar do atraso, os setores de meios de produção de alimentos e energia, 

através de incentivos que aumentassem a produção em ambos, como os planos de reflorestamento. 
6
 O direcionamento dos estudos acadêmicos e os diagnósticos existentes para a região do Médio e do Baixo 

Jequitinhonha chamaram atenção da autora na década de 1980 pelo pequeno número e pelo acúmulo de 

imprecisões que apresentavam. 
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estagnação secular. Essa realidade é acompanhada pela grande fazenda como uma das 

responsáveis pelo êxodo rural da região (MOURA, 1986)
7
. 

No Médio e no Baixo Jequitinhonha, vicenciaram-se a expulsão do agregado do 

interior da fazenda, e a invasão da posse camponesa por falsos fazendeiros, como afirma 

Moura (1986) sobre a mudança de estabelecimentos agropastoris para a entrada do pastoreio 

extensivo: 

As fazendas que antes eram estabelecimentos agropastoris, agora tendem ao 

pastoreio extensivo puro e simples. Por ser essa atividade mais lucrativa, 

todo o solo é revertido ao plantio de capim, retendo-se apenas um ou dois 

vaqueiros para o cuidado da criação (MOURA, 1986, p. 3). 

 

Há de se levar em conta, simultaneamente, a presença das empresas de grande porte, 

nacionais e multinacionais, que exploraram nas chapadas a madeira nativa, substituídas 

gradativamente pelas plantações de eucalipto, para além da pecuária extensiva que se deu na 

região. Portanto, tanto as grandes fazendas, quanto essas empresas reflorestadoras de certa 

forma são vistas pela autora como responsáveis por modificar o modo de vida do camponês 

que habitava as grotas, pois dependia, de modo vital, da chapada para complementar sua 

reprodução econômica e social, formando assim, uma relação entre grande propriedade, o 

poder econômico do eucalipto e o pequeno produtor.  

De outro lado, a região foi também no período de 1970 a 2000 alvo de programas de 

desenvolvimento rural e de inclusão social. A cada aflição numa seca, a cada estatística 

irregular, a cada mudança de governo estadual ou federal, eram propostas novas intervenções 

públicas. Apesar disso, os indicadores não sofreram modificações que chamassem atenção. 

Ou seja, deve haver algum equívoco nos diagnósticos, nos programas ou nos seus métodos 

que não se constataram mudanças significativas para a região (RIBEIRO, 2007). 

De fato, a política instaurada no País, durante o período discutido, refletiu em grandes 

transformações no meio rural brasileiro, destacando-se a questão fundiária, a luta por terras, e 

a mudança imposta sobre as unidades familiares tradicionais, as quais precisaram resistir e se 

adaptar aos projetos implantados pelo Governo. A migração, a expropriação de terra e as 

mudanças nos modos de vida foram questões que permearam a população rural, e 

consequentemente a agricultura que se observou no Vale do Jequitinhonha.  

                                                 

7
 A construção da imagem de pobreza para o Vale do Jequitinhonha também foi observada por Ribeiro (2007) 
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A discussão teórica da agricultura familiar a partir da década 1990 é um caminho 

extenso a ser percorrido pela diversidade de concepções que ela traz, a partir da complexidade 

em definição de termos e conceitos envolvidos. 

É importante acompanhar através da concepção histórica, o cenário político e 

econômico marcado pela presença de um desenvolvimento capitalista na sociedade, e seus 

desdobramentos no setor agrícola. No período analisado, percebeu-se a influência dos planos 

governamentais e políticos no meio rural brasileiro que consequentemente abalaram e 

modificaram as organizaçõs produtivas de cunho familiar, os quais necessitaram lutar para sua 

permanência, ao se “adaptarem” às exigências impostas pelas demandas do novo arranjo 

socioeconômico, de caráter capitalista, modernizador e desenvolvimentista.  

Para tratar sobre a luta social e política do segmento a partir de suas representações, 

traz-se adiante uma análise sobre a contribuição da movimentação dos atores que constituem 

o segmento e que lutam para o seu reconhecimento e para a garantia de direitos. 

 

1.1.2 A luta social e política do segmento agricultor familiar e sua representação 

 

Além do debate teórico, que contribuiu para uma análise do conceito de agricultura 

familiar e seus desdobramentos na esfera política e social no País, é preciso discutirmos 

também sobre a importância política dos representantes de agricultores familiares que se 

organizaram em resposta às demandas do segmento. 

Uma representação da agricultura familiar que se soma a essa luta foi a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), que atuou através da pressão sobre o 

Governo Federal para a criação de políticas direcionadas ao atendimento dos produtores 

familiares. Na década de 1960, após sua criação em janeiro de 1964, ela auxiliou na 

intensificação do processo de organização sindical da categoria trabalhadora rural, o que 

resultou de fato no crescimento de sindicatos e sindicalizados em todo o País. Frente ao 

processo de modernização da agricultura brasileira, a partir de um caráter concentrador de 

terra e de renda, conservador e excludente, os agricultores de certa forma conquistaram um 

conjunto de políticas públicas que se estendem aos dias atuais (CONTAG, 2018). 

No entanto, de acordo com a própria Confederação, há necessidade de ampliação, 

adequação e mudanças destas políticas, visando atender as demandas e o protagonismo dos 

trabalhadores e trabalhadoras rurais e sua projeção na sociedade (CONTAG, 2018). A ação 

conjunta de atores sociais que representa o segmento como a CONTAG, juntamente com a 
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atuação de sindicatos e movimentos sociais, destacaram-se na luta que se iniciou num período 

de rupturas e quebras de paradigmas antes estagnados.  

Em relação a conjuntura de lutas para a valorização deste segmento de agricultores a 

partir da década de 1980, o Vale do Jequitinhonha também inseriu-se nessa luta, através dos 

agricultores. Os agricultores da região já no século XXI, no geral se autonominam como 

lavradores, mas de acordo com os sindicatos e seus representantes, eles são denominados de 

agricultores familiares. Esses estão organizados em entidades que construíram ao longo do 

tempo – sindicatos de trabalhadores, Organizações Não Governamentais (ONGs), comissões, 

além dos fóruns de ação conjunta – onde dificilmente não escapam dos impasses municipais e 

clientelísticos da política local, sendo a burocracia política e as relações de poder fatos que 

dificultam o funcionamento e as intervenções das entidades presentes. (RIBEIRO, 2007). 

Almeida (2008) realizou um estudo de antagonismos sociais em torno das 

modalidades de uso comum dos recursos naturais por diferentes grupos e povos tradicionais 

no Brasil, com o intuito de interar situações de organização e reivindicação de diferentes 

povos do mundo rural, que lutaram para reconhecer suas identidades coletivas e mobilizar 

forças, tornando seus saberes práticos um importante instrumento jurídico informal. Uma 

importante visão que contribui para a leitura da construção dos movimentos sociais no País e 

de seus atores envolvidos na conjuntura em debate. 

Para Almeida, o surgimento desses movimentos entre as décadas de 1980 e 1990, foi 

determinante para as diversas classes sociais que foram sendo reconhecidas, e aponta ainda a 

importância da participação do poder jurídico: 

O reconhecimento jurídico formal das práticas de uso comum, mediante a 

ação dos movimentos sociais, permite registrar conquistas efetivas, 

contrariando simultaneamente tanto as interpretações deterministas de que se 

estaria diante de uma “crise do tradicional” mediante o crescimento 

demográfico, quanto as interpretações evolucionistas que reiteram uma 

“crise dos comuns” indicativa de seu trágico declínio ou de uma “tendência 

inexorável ao desaparecimento” (ALMEIDA, 2008, p. 20). 

 

O autor expõe detalhadamente a trajetória de criação de diversos tipos de movimentos 

sociais nesse período, resultando na criação de conselhos, associações, representações e 

organizações em rede. O fato de existir uma ampla diversidade de povos tradicionais que 

ocupam o meio rural brasileiro possibilitou a expansão e consequentemente a autodeclaração 

de novos atores sociais, não se restringindo somente ao segmento de agricultura familiar e/ou 

camponês. Isso favoreceu portanto, a expansão das formas organizativas e de reivindicação.  
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Esse fato cinde, então, com o monopólio político do significado de termos como 

“camponeses” e “trabalhador rural”, o qual prevaleceu utilizado também por partidos 

políticos, assim como a CONTAG durante muito tempo. Sobre o resultado dessa nova 

perspectiva, o início do século XXI abrangeu maior solidez política que mobilizou a 

participação efetiva dos movimentos sociais, como conclui Almeida: 

As novas denominações que designam os movimentos e que espelham um 

conjunto de práticas organizativas, traduzem transformações políticas mais 

profundas na capacidade de mobilização destes grupos face ao poder do 

Estado e em defesa dos territórios que estão socialmente construídos 

(ALMEIDA, 2008, p. 88-89). 

 

Almeida se refere à criação de novas categorias que surgem pela insistência dos 

movimentos e representações, através da pressão política e a demanda por reconhecimento 

dos modos de vida e de seus territórios. É o caso de diversas comunidades tradicionais que 

ganharam reconhecimento em meados do século XXI, deixando de serem conhecidas somente 

como agricultura familiar, como os pescadores, vazanteiros, raizeiros e faxinalenses. Essas 

comunidades, além de praticarem a agricultura de subsistência e terem uma relação entre 

família, propriedade e trabalho, vão para além de uma agricultura famliar, pois possuem 

modos de vida tradicionais específicos. 

Há de se ressaltar, portanto, que na construção da categoria agricultura familiar além 

além da presença dos elementos da reflexão acadêmica e das políticas públicas direcionadas 

ao segmento as quais serão mais aprofundadas no item a seguir, é também resultado de um 

complexo processo de embates entre grupos de agricultores, modos de exploração 

agropecuária e de vida, e de atores políticos que pretenderam intervir sobre o ordenamento 

social e falar em nome do conjunto, onde insere-se a participação dos movimentos sociais. 

Através da criação da CONTAG e de seus desdobramentos na década de 1960, 

percebemos um exemplo de representação política da agricultura familiar no Brasil, a qual 

serviu de apoio para os agricultores familiares, somados aos outros movimentos que 

ganharam força e que também acompanharam a luta, além de sindicatos rurais. 

Entendemos portanto que a criação de sindicatos e movimentos sociais aderidos pelos 

agricultores contribuiu não só para o aumento da força política e social da agricultura familiar, 

como para a emergência de outros segmentos, o próximo tópico é sobre o reconhecimento 

institucional, que proporcionou a criação de determinadas políticas públicas para a agricultura 

familiar no País, onde os movimentos sociais e os agricultores em luta tiveram um importante 

papel para o surgimento dessas políticas. 
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1.1.3 Reconhecimento institucional e políticas públicas para agricultura familiar  

 

Sobre a vertente das políticas públicas voltadas para o setor de agricultura familiar no 

Brasil, objetiva-se analisar alguns fatos ocorridos a partir da década de 1990, momento em 

que ela ganha espaço nas discussões institucionais. De acordo com Troian et al. (2007) neste 

período, ainda resultado dos acontecimentos que se sucederam até o final da década de 1980 

com o surgimento de movimentos sociais e da participação cada vez mais ativa dos 

agricultores na política, começam a ser discutidas outras perspectivas de desenvolvimento 

para a sociedade como um todo e, principalmente para o espaço rural.  

Neste âmbito, a mudança de perspectiva em relação à produção familiar ocorreu em 

razão das pressões políticas e sociais, internas e externas ao País, junto ao governo federal e 

que levaram à valorização dessa forma de produção como protagonista do desenvolvimento 

rural. Nesse sentido aborda-se algumas ações como a criação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da agricultura familiar (Pronaf) em 1996, a promulgação da Lei nº 11.326 em 

2006 que traz as diretrizes para o agricultor e empreendedor familiar, e a criação do Programa 

Territórios da Cidadania em 2008 que sucedeu os Territórios Rurais criados pelo Ministério 

do Desenvolvimento Agrário em 2003.  

A a partir de meados dos anos de 1990, a implementação de políticas destinadas ao 

fortalecimento e à dinamização dessas unidades produtivas familiares, ganhou destaque na 

esfera governamental, através do Pronaf. O Programa foi criado pelo Decreto Nº 1.946, de 28 

de junho de 1996, com o objetivo geral de fortalecer a capacidade produtiva da agricultura 

familiar, contribuir para a geração de emprego e renda nas áreas rurais e melhorar a qualidade 

de vida dos agricultores. Ele foi planejado e implementado com base em uma discussão na 

qual se inclui uma ampla rede de organizações, envolvendo diversas escalas governamentais, 

ONG’s, e movimentos sociais com a participação dos próprios agricultores (BRASIL, 1996).   

Em seu documento base, o primeiro objetivo do programa traz a seguinte proposição: 

[…] a promoção do desenvolvimento sustentável do meio rural a partir da 

implementação de ações que possibilitem o aumento da capacidade 

produtiva, a manutenção e geração de empregos e a elevação da renda, 

visando à melhoria da qualidade de vida e ao exercício da cidadania pelos 

agricultores familiares (BRASIL, 2002, p. 7). 

 

Ou seja, a assistência proporcionada pelo programa, que é viabilizada através de linhas 

de crédito, custeia atividades agropecuárias e não agropecuárias desenvolvidas pelos 

agricultores familiares e beneficiários, havendo diversas modalidades de financiamento, para 
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projetos de investimento e para agregação de renda à produção rural em relação à safra ou à 

atividade agroindustrial, a qual é o foco direcionado das políticas envolvidas.  

Os direitos e benefícios do Pronaf só podem ser acessados após a família obter a 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), pelo sindicato rural ou pela empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Ater), sendo emitida de acordo com a renda anual da propriedade e 

das atividades exploradas. Assim, o agricultor será direcionado para as determinadas linhas de 

crédito a que tem direito. Já os beneficiários da reforma agrária e do crédito fundiário, o 

agricutor necessita contatar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

ou a Unidade Técnica Estadual. Essas medidas darão condição para o agricultor familiar 

acessar as linhas de crédito do Pronaf e também a pelo menos 15 políticas públicas do 

governo federal. Abaixo, seguem as oportunidades disponibilizadas pelas políticas públicas 

aos agricultores, divididas em assistência técnica e extensão rural, seguro e comercialização 

da produção, e direitos e benefícios sociais, segundo o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA, 2018) 

 

Assistência Técnica e Extensão Rural: 

1. Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) 

Seguro da produção: 

2. Seguro da Agricultura Familiar (Seaf) 

3. Garantia-Safra 

Comercialização da produção: 

4. Programa de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) 

5. Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF) 

6. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

7. Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) 

8. Programa Nacional de Proteção e Uso do Biodiesel (PNPB) 

Direitos e Benefícios Sociais: 

9. Beneficiário Especial da Previdência Social 

10. Aposentadoria Rural (Funrural) 

11. Auxílio Emergencial Financeiro 

12. Programa Minha Casa Minha Vida Rural 

13. Plano Brasil Sem Miséria – Rota da Inclusão Produtiva Rural 

14. Cotas em Escolas Profissionalizantes -  

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf/assist%C3%AAncia-t%C3%A9cnica-de-extens%C3%A3o-rural
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-seaf/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/sobre-o-programa
http://consultaweb.conab.gov.br/consultas/consultaPgpm.do?method=acaoCarregarConsulta
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-pgpaf/sobre-o-programa
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-paa/sobre-o-programa
http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/alimentacao-escolar-apresentacao
http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-biodiesel/sobre-o-programa
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/informacoes-gerais/documentos-comprovacao-tempo-contribuicao/documentos-trabalhador-rural/
http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/auxilio-financeiro-emergencial/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-vida/rural/Paginas/default.aspx
http://www.mda.gov.br/bsm_no_campo/
http://sitesistec.mec.gov.br/index.php
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15. Pronatec Campo 

 

Com isso, percebe-se que a criação do Pronaf ampliou o alcance do debate da 

sociedade sobre a categoria agricultura familiar e contribuiu para o marco do seu 

reconhecimento estatal, como uma opção política pelo suporte à inserção social e produtiva de 

agricultores familiares historicamente excluídos das políticas públicas, visto o cenário de 

predomínio de apoio às grandes unidades agrícolas. 

Silva (2011), ao observar sobre as políticas públicas, agricultura familiar e 

desenvolvimento territorial em relação à ação do Pronaf em âmbito territorial, percebeu a 

existência de diversos impactos sócio-econômicos dessa política sobre as economias dos 

municípios do Médio Jequitinhonha, com foco no município de Jequitinhonha. 

 O autor chama atenção para o processo de criação do Programa, que recebeu 

influência para seu surgimento através da insistência de reivindicações dos trabalhadores 

rurais organizados e de outros grupos sociais que valorizavam a importância de criar-se 

políticas para amparar e fortalecer a produção familiar agrícola no País (SILVA, 2011). 

Ao analisar os impactos das variáveis econômicas do Pronaf nas cidades do Médio 

Jequitinhonha, ele percebeu a importância do programa no Território do Baixo Jequitinhonha 

através de dados estatísticos que em síntese, mostraram-se positivos em diversos setores entre 

2000 e 2007 (SILVA, 2011).  

 É importante analisarmos também outro reconhecimento institucional da agricultura 

familiar tomado por parte do Estado, através da regulamentação em lei que se tornou realidade 

somente no início do século XXI. Segundo a Lei nº 11.326 (BRASIL, 2006) apresentada no 

“Anexo A” que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural àquele que exerce atividades no meio rural, atendendo, de modo 

simultâneo, aos seguintes requisitos: 

 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais; 

II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 

pelo Poder Executivo; 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família 

(BRASIL, 2006). 

                                        

http://portal.mec.gov.br/pronatec
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O tamanho da propriedade, a força de trabalho familiar, a renda adquirida e o modo de 

produção, portanto, definem para o Estado os parâmetros para classificarmos uma unidade 

familiar enquanto agricultura familiar e empreendimentos familiar rural. Não diferente ao 

olhar acadêmico, esses parâmetros acompanham também o estudo de pesquisadores para esta 

categoria. 

Schmeider e Niederle (2008) enfatizam que as unidades familiares de produção e a 

força de trabalho da família consiste no seu principal fator produtivo abundante, mas 

enquanto um núcleo familiar, trabalho e produção fazem parte de um todo indivisível, no qual 

as relações de consanguinidade e parentesco funcionam como associação e fator de união do 

grupo.  

Como referido acima, as ações institucionais na década de 1990 no País levaram a um 

rompimento de antigos paradigmas, apontando assim para a emergência de novas concepções, 

em relação às múltiplas formas de organização que detém a agricultura familiar.  

O Estado ao incluir a atividade agrícola familiar nas discussões políticas, como a 

criação do Pronaf, na visão de Wanderley, parecia ter a iniciativa da gestação dessa nova 

categoria social enquanto algo novo e passível de desenvolvimento estrutural e econômico, 

começando pela própria denominação “agricultura familiar”, inovadora, diante das antigas e 

pejorativas expressões, tais como “produtor de baixa renda”, e suficientemente genérica, para 

encobrir as implicações do termo “campesinato” (WANDERLEY, 1999). 

Ao analisar a relevância das definições e estudos para o reconhecimento e 

fortalecimento da agricultura familiar, vê-se necessário enfatizar que muito além dos limites 

impostos por determinados conceitos, discutir sobre este segmento requer o reconhecimento 

das suas múltiplas formas, da sua heterogeneidade, já que “esta categoria é necessariamente 

genérica, pois a combinação entre propriedade e trabalho assume no tempo e no espaço, uma 

grande diversidade de formas sociais” (WANDERLEY, 1999, p. 23). 

Já para Hespanhol (2000), passou a coexistir no meio rural brasileiro – em decorrência 

dessas mudanças – uma grande variedade de unidades produtivas que, embora apresentando 

significativas diferenças, em termos econômicos, sociais, políticos e culturais, “têm em 

comum o fato de que a terra e o trabalho encontram-se intrinsecamente vinculados à família” 

(HESPANHOL, 2000, p. 170).  

Entendemos portanto, que os aspectos da família, em relação ao trabalho e a terra, ou a 

produção e a propriedade, estão intrinsecamente ligados ao entendimento das diversas 

interpretações que a categoria agricultura familiar deixa para os estudiosos ao ser reconhecida, 
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além da interpretação da Lei nº 11.326, que também se baseia nesses aspectos para a definição 

dos agricultores e empreendimentos familiares. 

Outra iniciativa do Governo, agora mais recente, foi a criação do Programa Territórios 

da Cidadania, de abrangência socioeconômica mais geral no País, mas com uma importante 

inserção na agricultura familiar, por tentar trazer o meio rural brasileiro para o alcance de 

diversas políticas públicas já criadas. O programa busca encontrar um caminho para o 

crescimento econômico através da redução das desigualdades sociais e regionais, com o 

desafio de levar cidadania e melhorias de renda e da qualidade de vida aos cidadãos 

brasileiros, principalmente àqueles do meio rural onde residem as maiores desigualdades. 

O Territórios da Cidadania é uma estratégia do Governo Federal de desenvolvimento 

regional sustentável e garantia de direitos sociais voltados às regiões mais vulneráveis, com 

objetivo de levar o desenvolvimento econômico e universalizar os programas básicos de 

cidadania. Trabalha com base na integração das ações do Governo Federal e dos governos 

estaduais e municipais. Em cada território, um Conselho Territorial composto pelas três 

esferas governamentais e pela sociedade, determinará um plano de desenvolvimento e uma 

agenda pactuada de ações para o funcionamento do programa (BRASIL, 2008). 

Para criar os territórios, definiu-se conjuntos de municípios unidos pelas mesmas 

características econômicas e ambientais que tenham identidade e coesão social, cultural e 

geográfica. Maiores que o município e menores que o estado, os territórios conseguem 

demonstrar, de uma forma mais nítida, a realidade dos grupos sociais, das atividades 

econômicas e das instituições de cada localidade, o que facilita o planejamento de ações 

governamentais para o desenvolvimento dessas regiões. No estado de Minas Gerais foram 

propostos nove territórios, dentre eles, três se encontram na mesorregião do Jequitinhonha, de 

acordo com suas microrregiões: Território do Alto Jequitinhonha (5), Território do Médio 

Jequitinhonha (57) e Território do Baixo Jequitinhonha (117) (Mapa 1). 
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Mapa 1 – Mapa de Territórios da Cidadania – Minas Gerais, 2008 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário/Sistemas de Informações Territoriais, 2008.  

 

No ano de 2008 a proposta iria abranger 60 territórios beneficiados, sendo até o ano de 

2010, 120 territórios em todo o País, contabilizando mais de dois milhões de famílias, 

subdivididas em agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, 

indígenas, famílias de pescadores e outras comunidades tradicionais que terão acesso às ações 

do programa.  

Através de seu gerenciamento, não se limita em atacar problemas específicos com 

ações orientadas. Estrategicamente o Programa combina diferentes ações de ministérios e 

governos estaduais e municipais, consolidando as relações federativas, e tornando mais 

eficiente a ação do poder público nos territórios, como por exemplo: serão construídas 

estradas com a ampliação do Programa Luz para Todos; e desenvolvidas ações combinando 

os financiamentos do Pronaf com a ampliação da assistência técnica (BRASIL, 2008). 

  A integração do conjunto de políticas públicas e dos investimentos previstos tem em 

linhas gerais como objetivo central, contribuir para um melhor Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), controlar o êxodo rural e diminuir as desigualdades regionais. Esse tipo de 
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projeto envolve diretamente a agricultura familiar, pois grande parte dessas políticas estão 

relacionadas ao auxílio da redução dos problemas que permeiam o meio rural, como é o caso 

do Vale do Jequitinhonha que possui um dos menores IDH’s dos Territórios reconhecidos.  

Porém, um estudo atualizado sobre a eficácia e desenvolvimento do Territórios da 

Cidadania no País, especificamente no Território do Baixo Jequitinhonha, o qual constitue um 

espaço vulnerável de demandas sociais, econômicas, e territoriais a serem resolvidas, deve ser 

feito em relação aos resultados que acompanham a reversão dessa realidade. 

Em muitos municípios desses Territórios, como é o caso de Almenara – localizada no 

Território do Baixo Jequitinhonha – vê-se a necessidade de infraestrutura básica, como luz, 

saúde, educação, e saneamento básico. As ações do Pronaf e a assistência técnica são cruciais 

para o desenvolvimento socioeconômico das famílias rurais de todo o Vale do Jequitinhonha, 

o que desafia o programa a continuar expandindo esses tipos de políticas para todas as 

famílias agrícolas, dada sua tarefa de reorientar as políticas de desenvolvimento 

socioeconômico e ambiental. 

O reconhecimento institucional por pate do Estado ainda que recente, valorizou 

politicamente a agricultura familiar, passando primeiramente por uma categorização e 

delimitação para ser reconhecida como tal, até a criação e implantação de ações que a 

amparasse no sentido de desenvolvimento econômico e social. Dada uma realidade de baixos 

índices socioeconômicos no que diz respeito a população rural do País, bem como sua 

diversidade de organização, ainda é preciso entender as diferentes formas de reprodução de 

acordo com as especificidades de cada local. 

As mudanças ocorridas no meio rural brasileiro impulsionadas pelo sistema capitalista 

chamaram atenção de autores que indicam os efeitos da modernização de caráter conservador, 

através da reestruturação dos meios de produção, que modificou também as relações de 

trabalho. Ou seja, a pequena unidade de produção, como era vista anteriormente, passa a ser 

passível de uma transformação guiada pelas demandas da economia, impostas pelo 

capitalismo.  

O final dos anos 1980 e o início da década de 1990 que antecederam a ação política e o 

papel crucial das instituições e políticas públicas para um reconhecimento mais definitivo da 

agricultura familiar enquanto categoria, foram marcados pelas discussões enfocando o sistema 

capitalista e seus desdobramentos colocados sobre parcela da sociedade brasileira.  

Portanto, a luta dos agricultores familiares em favor do reconhecimento e da 

valorização foi impulsionada pela representação política e social e tambem pelo 
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reconhecimento institucional e pelos setores acadêmicos. Juntos, esses elementos permitiram 

que agricultura familiar passasse a ter uma visão mais positiva, como: moderna, eficiente, 

sustentável, solidária e produtora de alimentos Picolotto compreende que mudanças em 

relação a essa reversão de valores surgiram em virtude da construção do novo segmento, 

protagonizado pelo agricultor familiar como um sujeito político:  

Tais reversões de valores estão intimamente vinculadas ao processo de 

construção da agricultura familiar enquanto modelo de agricultura do tempo 

presente e o agricultor familiar, seu sujeito, passa a ser um personagem 

político importante no cenário nacional (PICOLOTTO, 2011, p. 14). 

 

A definição atual da categoria agricultura familiar, bem como outras que a precederam 

e/ou com ela convivem, é uma construção política produzida nos embates realizados numa 

realidade em que atuam atores que se propõem a representarem os agricultores em geral, ou 

ao menos uma parcela deles, ao mesmo tempo em que são construtores de modelos de 

exploração na agricultura e de visões de mundo (PICOLOTTO, 2011).  

Com isso, apresentamos uma breve discussão sobre o sistema de agricultura familiar, 

que através da historicidade teórica e política observada no Brasil, percebemos a importância 

das políticas públicas e ações voltadas para o campo brasileiro nas últimas décadas. Das 

diferentes estratégias utilizadas, das variadas ações implementadas, das intituições criadas, 

dos adjetivos dados às políticas desenvolvimentistas, todas contribuíram para a dinamização 

do espaço rural, representado no aumento da produtividade agrícola e do trabalho. 

Contribuíram também, para uma transformação no cenário rural, das paisagens às relações 

sociais e de produção. Os impactos deste processo podem ser vistos na atualidade. Se por um 

lado adequou às práticas agropecuárias ao mercado capitalista, por outro promoveu uma série 

de consequências que a sociedade ainda não conseguiu absorver e gestar, como degradação 

ambiental, desigualdade social no campo, urbanização acelerada, dentre outras. 
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1.2 A agricultura familiar no Baixo Jequitinhonha: Categoria de análise, objeto de 

estudo e pesquisa de campo  

 

Escolheu-se como tema, a categoria de agricultura familiar e sua relação com a 

produção agropecuária e as políticas públicas, como questões pertinentes à categoria. Para 

cumprir como o objetivo de entender melhor esta categoria, escolheu-se como recorte de 

estudo o município de Almenara, localizado no Baixo Jequinhonha por conta de uma 

aproximaçao especial durante a incursão no Vale do Jequitinhonha, e o baixo número de 

estudos disponíveis sobre esse tema. Pode-se encontrar dezenas de comunidades rurais e 

tradicionais no município, e algumas foram sendo visitadas com o intuito de conhecer o 

espaço e compartilhar informações e conhecimento. A comunidade Umburana mostrou-se 

muito receptiva ao estudo, sendo escolhida como objeto direto de análise da configuração da 

agricultura familiar. Sabe-se que somente uma comunidade não caracteriza as outras 

existentes, mas espera-se que possa clarear o que foi discutido, e nortear futuros estudos que 

se empenhem em abranger mais comunidades rurais e envolver os estabelecimentos de 

agricultura familiar para uma real caracterização da região. 

. São inúmeras as concepções, interpretações, registros e dados sobre o conceito e o 

papel da agricultura familiar hoje no Brasil. Para isso, primeiramente é preciso enfocar que 

este trabalho utiliza como princípio metodológico de uma proposta interdisciplinar, em razão 

da complexidade que o tema traz consigo. A interdisciplinaridade pretende dar conta de novos 

problemas que emergem no mundo contemporâneo, de diferentes naturezas e com variados 

níveis de complexidade, decorrentes do próprio avanço dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos, envolvendo assim, diferentes disciplinas, conhecimentos e saberes, que 

investigam fenômenos que se colocam em fronteiras disciplinares.  

A possibilidade de um diálogo interdisciplinar é importante para a abordagem da 

agricultura familiar, como objeto de estudo situado em fronteiras disciplinares. Neste caso, 

contribuições da história, da geografia, da estatística e da antropologia foram utilizadas nesta 

pesquisa. Essas ciências ampliaram as possibilidades dos usos de conceitos e de métodos e 

deram suporte para a produção de conhecimento de fundamentação interdisciplinar. 

Como isso, uma primeira etapa foi verificar, na revisão de literatura, autores que 

contribuem com tema da agricultura familiar, com investigação sobre os debates conceituais 

sobre a natureza do campesinato nacional, na busca de trazer também uma compreensão em 

diferentes perspectivas, mais ampla da conjuntura política, econômica e social em que o 
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agricultor familiar se reproduz. Essa discussão organizou-se em três eixos: a discussão teórica 

e acadêmica do próprio conceito de agricultura familiar; a dimensão da luta política e social; e 

o âmbito institucional através da criação de políticas públicas.  

O recorte temporal dessa discussão se deu entre a década de 1960 até os dias atuais, 

com a contribuição da história e da geografia para compreensão dos processos transcorridos, 

além de características geográficas do País, e da região do Território da Cidadania do Baixo 

Jequitinhonha, onde insere-se o município de Almenara e a comunidade Umburana escolhidos 

como recorte geográfico de estudo. 

  

1.2.1 Análise da categoria agricultura familiar do Baixo Jequitinhonha e Almenara 

 

Para realizar uma caracterização e identificar o sistema agrário de um país, região, 

município ou localidade rural específica, pode-se utilizar a metodologia fundamentada em 

conceitos elaborados a partir do enfoque sistêmico. Segundo Ribeiro e Galizoni (2011) a 

utilização dessa metodologia para caracterizar uma determinada realidade justifica-se na 

medida em que os conceitos trabalhados nela podem explicar os mecanismos internos que 

orientam e condicionam o contexto agrário dessa realidade. 

Miguel (2000) aponta que este tipo de estudo sistêmico passou a ser conhecido pelas 

ciências agrárias entre o final de 1950 e o início da década de 1960. De acordo com o autor, o 

enfoque sistêmico foi empregado, no que diz respeito ao meio rural em países como Austrália, 

Estados Unidos, França e Nova Zelândia durante o início do século XXI. O autor aponta ainda 

que a partir da década de 1980, a utilização da abordagem sistêmica começou a ser difundida 

no Brasil, principalmente, por centros de pesquisa e universidades da região Sul, como a 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS). 

A adoção dessa análise no presente trabalho parte-se dos pressupostos colocados por 

Premebida e Blume (2006) de que “a compreensão do desenvolvimento dos sistemas agrários 

em seus aspectos históricos, geográficos, ecológicos, sociais e espaciais torna-se uma 

estimulante estratégia teórica à promoção de políticas públicas” (PREMEBIDA e BLUME, 

2006. p. 14).  

Com isso, é importante reconhecermos, como coloca Wünsch (1995), que a agricultura 

não é uma simples justaposição de atividades produtivas e fatores de produção, mas sim, um 

sistema estruturado em torno de interações entre seus múltiplos elementos. Ou seja, é uma 
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categoria complexa de se analisar pois envolve várias questões para além da produção de 

alimentos (WÜNSCH, 1995).   

Esse tipo de análise ainda não é comum para o Vale do Jequitinhonha. Já se observam 

trabalhos que utilizam dessa metodologia, como Ribeiro e Galizoni (2000) e Silva (2014), os 

quais foram os primeiros a utilizarem esse método para caracterizar os sistemas agrários do 

Alto Jequitinhonha. Assim, a instrumentalização dessa metodologia por esses autores 

contribue para sua compreensão e aplicação neste estudo para o Baixo Jequitinhonha.   

Entende-se que para analisar e observar as propriedades rurais como um sistema, 

devemos considerá-las em um conjunto, trazendo as inter-relações existente entre seus 

elementos para depois analisarmos em suas partes. Procurou-se portanto, conhecer 

primeiramente a região em que estão localizadas as unidades de agricultura familiar, no caso o 

Baixo Jequitinhonha para melhor compreendermos o particular, onde se insere Almenara, e a 

Comunidade Umburana como recorte de estudo. 

Vale ressaltar que não pretendeu-se realizar uma Análise de Diagnóstico dos Sistemas 

Agrários (ADSA), como fez Silva (2014) no Território do Alto Jequitinhonha, e demais 

trabalhos concentrados no sul do Brasil, pois isso requer uma longa e minusciosa trajetória de 

estudo
8
. Recorreu-se a esse método para a compreensão da agricultura familiar nos sistemas 

agrários da região em estudo. Assim, uma análise histórica foi necessária para entender os 

processos transcorridos na região do Vale do Jequitinhonha. Para o Baixo Jequitinhonha, isso 

abrangeu o período de colonização, de povoamento e de exploração das terras e riquezas da 

região com a inserção da atividade agropastoril durante o século XX, com a concentração da 

propriedade privada, que se manteve até os dias atuais. Além disso, as organizações sociais e 

econômicas do meio rural também foram analisadas, como a atividade agroindustrial, a 

produção agropecuária, e a infraestrutura dos estabelecimentos, descritos a seguir. 

 

1.2.1.1 Caracterização da área e dados do estudo 

 

Como método de abordagem interdisciplinar, a contribuição da Geografia se fez 

essencial para o estudo da região do Vale do Jequitinhonha, através de dados e informações 

                                                 

8
 Esse método começou inicialmente a ser utilizado no Brasil para estudos em Assentamentos Rurais da Reforma 

Agrária realizada pelo INCRA/FAO, e incorporado por outros projetos e entidades na década de 1990. 

Atualmente é um campo de pesquisa das Ciências Agrárias que agrega diversas disciplinas por ser um estudo 

amplo e diverso, como a história, geografia, biologia, agronomia, engenharia florestal e ambiental, dentre outros.  
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ambientais oferecidos pelo Diagnóstico Ambiental do Vale do Jequitinhonha (IBGE, 1997), 

dados demográficos, sociais, e econômicos dos últimos censos demográficos (IBGE, 

2000/2010). Fez-se presente tambem a contribuição da História, com a compreensão do tema 

e objeto de estudo, com base nos processos transcorridos, em perspectiva histórica, 

metodológica e teórica. Outras áreas disciplinares trouxeram contribuição ao trabalho, a partir 

do diálogo com os autores que estudaram sobre a temática na região. 

Para a caracterização do meio rural, dos estabelecimentos agropecuários, da produção, 

e das políticas públicas para o Baixo Jequitinhonha e para o município de Almenara, utilizou-

se além dos últimos censos demográficos, dados do censo Agropecuário de 2006/2017. Como 

o censo de 2017 ainda não foi totalmente concluído – sendo dados ainda preliminares – as 

críticas qualitativas e quantitativas dos dados ainda não foram finalizadas, estando em 

processo de construção.
9
. Porém, foram extremamente pertinentes por oferecer informações 

atualizadas da região de estudo. 

Focou-se em informações sobre o perfil da população rural; a estrutura dos 

estabelecimentos agropecuários em relação aos seus produtores, a sua produção agropecuária, 

e da agroindústria; e os benefícios trazidos pelas políticas públicas vigentes no município, e 

na região, através de dados da reforma agrária, dos programas de financiamento e 

disponibilidade de crédito e da assistência técnica. 

 

1.2.1.2 O trabalho de campo 

 

Partindo dos pressupostos da observação participativa e do estudo de caso, o trabalho 

de campo foi o instrumento principal para tentar cumprir com o objetivo da pesquisa, através 

da observação, análise, vivência, obtenção de informações e coleta de dados nos municípios e 

no meio rural do Vale do Jequitinhonha. Utilizou-se como instrumentos de análise: aparelho 

GPS, caderneta de campo, e máquina fotográfica, sendo disciplinas como o geoprocessamento 

e tecnologia da informação essenciais para o registro de atividades. 

Foram realizados dois trabalhos de campo entre os anos de 2017 e 2018, com a 

duração de 10 dias em cada um deles. Além de Almenara, foram vivenciados alguns 

momentos em outras cidades do Vale do Jequitinhonha, como Araçuaí, Itaobim, 

Jequitinhonha e Itamarandiba, como no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) 

                                                 

9
 Os dados preeliminares utilizados do censo agropecuário de 2017 são relativos ao período de referência 

01/10/16 a 30/09/17). 
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de Araçuaí e Almenara, o Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica em Turmalina, a 

Escola da Família Agrícola (EFA) Veredinha, dentre outras instituições e unidades familiares. 

O primeiro campo se deu para o reconhecimento do espaço geográfico e social,  para o 

contato com as comunidades rurais  e aconteceu na primeira quinzena de dezembro de 2017. 

O objetivo foi de dialogar com a comunidade Umburana sobre a viabilidade do trabalho e 

reconhecimento do espaço.  

Outras comunidades também foram visitadas durante a presença no município de 

Almenara, acompanhadas pelo representante da Comissão Pastoral da Terra do Baixo 

Jequitinhonha Edivaldo Ferreira Lopes, que possui grande familiaridade com as mesmas. As 

visitas tiveram uma grande relevância para a pesquisa, pois proporcionaram uma visão mais 

aprofundada sobre a organização das famílias em diferentes espaços e históricos de ocupação 

do município de Almenara. 

Neste mesmo período, aconteceu a Feira de Segurança Alimentar organizada por 

entidades e o Governo de Minas Gerais durante os dias 1º e 2 de dezembro de 2017. 

Dialogou-se com alguns representantes de acampamentos e de assentamentos, fez-se o 

registro das atividades, observação dos assuntos e questões discutidas no evento. Além da 

participação nos dois dias de evento, foi importante conhecer o mercado local e a feira para 

agricultura familiar. As atividades de vivenciar a feira; dialogar com os feirantes agricultores, 

mercadores e compradores; observar as atividades e os produtos proporcionaram melhor 

entendimento sobre este local como ponto de encontro da população urbana com a população 

rural e analisar quais suas relações para a categoria agricultura familiar. 

Antes disso, participei do Fórum Social do Vale nos dias 10 e 11 de Maio de 2017, 

realizado em Araçuaí, juntamente com o Pré Encontro Nacional de Agroecologia (ENA) do 

Vale do Jequitinhonha no Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG), Campus Araçuaí. Os 

espaços pedagógicos de discussão e mobilização do Vale do Jequitinhonha foram visitados, 

bem como os específicos sobre o Baixo Jequitinhonha. Através da observação e registros, 

coletei dados e informações essenciais para o trabalho. 

O segundo trabalho de campo seria realizado nos primeiros meses do ano de 2018, 

entre janeiro e março. Porém, os altos índices de chuva impediram o acesso tanto à cidade de 

Almenara quanto à comunidade por conta da situação das estradas. Com isso, foi realizado na 

primeira quinzena de junho de 2018, para a coleta de dados e observação da organização da 

agricultura familiar. Para a coleta de dados nas comunidades foi organizado um questionário 
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(APÊNDICE A), para seguir de roteiro com perguntas diretas, onde realizou-se entrevistas 

informais aos moradores da comunidade. 

As entrevistas foram feitas em quatorze unidades de produção familiar. O objetivo 

primordial foi de entender a organização da agricultura familiar da comunidade, optando por 

analisá-las em quatro eixos: o perfil do produtor; estrutura da propriedade rural, trabalho 

familiar, e configuração da produção, acompanhados de questões que estão organizadas a 

seguir: 

 

Parte I – Perfil do Produtor 

Informações do entrevistado responsável pela propriedade; 

Relação e informações de membros da família  

Participação em políticas públicas, ou assistência técnica. 

 

Parte II – Estrutura da Propriedade rural 

Condição jurídica da propriedade; 

Forma de acesso à terra; 

 Histórico da propriedade (antigos proprietários/tempo de residência); 

Tamanho e limite da propriedade. 

 

.Parte III – Trabalho Familiar  

- Participantes das atividades produtivas/atividades praticadas; 

- Mão de obra contratada; 

- Responsáveis pela comercialização dos produtos; 

- Participação na feira livre; 

- Produção de artesanatos; 

- Fonte da renda familiar; 

- Transporte utilizado para transportar/comercializar a produção; 

- Trabalho da família fora da propriedade 

- Migração na família 

 

Parte IV – Configuração da Produção 

Técnicas de produção/instrumentos/material de produção 
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Produção agrícola; 

Indústria de transformação rural; 

Destino dos produtos; 

Produção de plantas medicinais; 

Criação de animais; 

Produtos de origem animal; 

Assistência técnica; 

 

O preenchimento do formulário foi feito em visita pré-marcada na comunidade, via 

contato com os representantes, de acordo com a disponibilidade e preferências das pessoas 

que foram entrevistadas durante o trabalho de campo. A pesquisa foi previamente explicada, 

assim como sobre a importância dos envolvidos para a mesma. Foi ressaltado que a 

participação era facultativa, e os participantes estariam livres para responder as respostas, e 

autorização de registro fotográfico, sem a necessidade de identificação ou associação dos 

indivíduos aos dados, pois as informações iriam servir somente para registro e interpretação 

da realidade da comunidade como um todo, e não individual, para não trazer nenhum tipo de 

risco à população em relação às informações e dados pessoais. 

A presença das instituições, políticas públicas e representações políticas que 

acompanham o segmento em Almenara, quais sejam, a assistência dada à família, a 

disponibilidade de recursos e a representação política e social também foram elementos que 

receberam atenção no município durante a pesquisa. 

A EMATER regional do Baixo Jequitinhonha, com sede em Almenara mostrou 

interesse e disponibilidade em contribuir com o estudo através de uma reunião com a diretora 

e demais funcionários. A reunião aconteceu no dia 15 de Junho de 2018. Alguns pontos foram 

colocados para discussão, em relação ao papel da EMATER como uma instituição de 

assessoria vigente na região, os principais desafios e conquistas, e um pouco da sua visão 

sobre a Agricultura Familiar no Baixo Jequitinhonha. 

Sendo assim, todas as informações obtidas foram registradas, organizadas e analisadas 

de acordo com os enfoques escolhidos. Após a sistematização de dados, dialogou-se os 

resultados com as principais proposições que trazem as leituras bibliográficas sob a visão da 

agricultura familiar no Brasil e mais especificamente no Baixo Jequitinhonha, interligadas aos 

eixos abordados na pesquisa. 
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2 O BAIXO JEQUITINHONHA: ASPECTOS GEOGRÁFICOS, HISTÓRICOS E 

SOCIAIS 

 

A agricultura familiar para o Vale do Jequitinhonha foi observada com base nos 

processos históricos transcorridos e nas características do seu espaço geográfico. Para melhor 

aproximação da área de estudo, primeiramente é apresentado aspectos geográficos da bacia 

hidrográfica do Rio Jequitinhonha, que se observa como um recurso hídrico essencial para a 

região (MAPA 2).  

  



52 

 

Mapa 2 – Mapa da divisão Político-Administrativa da Bacia do Jequitinhonha, 1997 

 

Fonte: IBGE, Diagnóstico Ambiental da Bacia do Rio Jequitinhonha, Fig. 5 (1997). 
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2.1 O Vale do jequitinhonha 

 

A bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha, de acordo com o Diagnóstico Ambiental 

da Bacia do Rio Jequitinhonha
10

 está compreendida entre os paralelos 16º e 18°S e os 

meridianos 39º e 44ºW, totalizando uma área de 70.315 km², abrangendo grande parte do 

nordeste do Estado de Minas Gerais e uma pequena porção do sudeste do Estado da Bahia. Da 

área total, 66.319 km² situam-se em Minas Gerais, enquanto 3.996 km² pertencem à Bahia. 

Ou seja, a área de Minas Gerais abarca maior parte da bacia, com 94%, e a área da Bahia com 

apenas 6% da área total (IBGE, 1997). 

A área envolve seis mesorregiões subdivididas em onze microrregiões. Têm o total de 

sessenta e três municípios, considerando 41 totalmente incluídos na bacia e 22 parcialmente 

incluídos. Na década da realização do diagnóstico ambiental da bacia, mais de dois terços de 

sua população vivia na zona rural. É vista em vários estudos como "região deprimida", onde 

os índices de pobreza, miséria, desnutrição, mortalidade, analfabetismo, desemprego e infra-

estrutura sócio-econômica imperam desfavoravelmente em grande parte dos municípios. O 

diagnóstico aponta ainda para o elevado índice de pobreza da região, que foi um dos motivos 

que levou ao elevado êxodo rural com destino aos grandes centros urbanos, trazendo um 

esvaziamento demográfico considerável (IBGE, 1997). 

Diversos diagnósticos convergem ao apontar as restrições hídricas e as secas 

periódicas como agentes relevantes para o baixo desempenho da agropecuária na bacia, que 

ainda respondia em 1997 por 30% do PIB regional. Esses fatores, somados à carência de 

investimentos públicos e privados, comprovam a tese de que a região foi expulsora de 

população por longos períodos (IBGE, 1997). 

O rio Jequitinhonha é o recurso natural mais importante da região. Em sua ocupação, 

povoamento e exploração, atividades humanas de desmatamento para fins agropastoris e de 

infraestrutura, de mineração e de garimpagem em seu alto curso e alguns dos afluentes 

causaram no passar dos anos, alterações significativas no ciclo hidrológico. Além disso, 

observa-se em todo o Vale a formação de densos terracetes (erosão) de pisoteio de gado nas 

                                                 

10
 Em 1995, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, através da Primeira Divisão de Geociências 

do Nordeste (DIGEO 1 - NE 1), realizou um diagnóstico da qualidade ambiental da área, procurando com esse 

tipo de trabalho fornecer subsídios às políticas governamentais direcionadas para a melhoria da qualidade de 

vida da população ali estabelecida. As análises propostas incluem sugestões de melhor saneamento básico, 

controle e monitoramento dos recursos hídricos e aperfeiçoamento da malha viária, examinando também a 

degradação decorrente das atividades de mineração e buscando esboçar um quadro amplo das políticas de uso da 

terra em vigor na área (IBGE, 1997). 
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encostas, sendo visível o processo de desertificação de diversas áreas causados pela atividade 

pecuária. 

Pelas características físicas particulares de clima e relevo, associadas às condições 

sócioeconômicas, sobretudo de saneamento básico, os espaços sociais instituídos na região da 

bacia do Jequitinhonha configuram-se um desafio aos povos neles instalados. Grande parte de 

seus municípios está enquadrada na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE), visto que já foi pleiteada a colocação de toda a bacia sob sua 

jurisdição.  

A SUDENE, criada em 1960, tinha como objetivo inicial trazer mudanças econômicas 

em todo o nordeste brasileiro, e foi a instituição pioneira a atuar em prol do desenvolvimento 

do Vale do Jequitinhonha, que, na concepção para o período, tratava-se do estímulo ao 

crescimento da atividade industrial como discutido anteriormente por alguns autores sobre a 

implementação de um modelo de desenvolvimento no País.  

Além disto, a superintendência se responsabilizaria em reduzir problemas agrícolas 

agravados pela ocorrência das secas, que marcam o clima da região. Porém, foi uma política 

que não resultou em mudanças nos entraves econômicos do Norte de Minas, bem como, na 

região do Vale do Jequitinhonha (BRANDÃO e WILDHAGEN, 2009).  

Para confirmar esse fato, Lima (2010) ao estudar a agricultura camponesa em 

territórios de comunidades quilombolas rurais no Alto Jequitinhonha, mais precisamente no 

município de Minas Novas para o século XXI, percebeu que ainda persiste a existência 

territórios socialmente carentes. O autor observou nesses territórios problemas ambientais 

acentuados pela escassez de água e pela monocultura do eucalipto. Isso acaba gerando 

conflitos de ordem fundiária, seja pela falta de empregos, de investimentos e de políticas 

públicas capazes de atender às demandas no Vale do Jequitinhonha (LIMA, 2010).  

Pode-se afirmar ainda que a região apresenta uma rica trajetória de processos 

históricos, econômicos e culturais, os quais se manifestam na arquitetura, na religiosidade, no 

artesanato, na agricultura, na culinária, dentre outros elementos. Existem atualmente diversas 

cidades que mantêm suas estruturas sociais, riquezas e patrimônios culturais, como mercados, 

feiras, igrejas, locais de socialização, manifestações religiosas e artísticas; além de modos 

tradicionais de produção de alimentos, de criação de animais, de relaçõe de trabalho e de 

convívio social.  

Desde a década de 1970, como foi observado em relação ao período histórico do 

Brasil para o qual se objetivou um desenvolvimento econômico de caráter modernizador e 
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conservador, construiu-se para o Vale do Jequitinhonha uma imagem de pobreza e de desafio 

para os governantes. Nesse período, os estudos de planejamento para a região destacaram os 

baixos níveis relativos de seus indicadores sócio-econômicos, que desde então convergem 

para uma visão da região como “região da pobreza”. Com isso, o Vale passou a ser referência 

de atraso, exemplo de carência e, posteriormente, destino natural de programas 

compensatórios que perduram até o período presente (RIBEIRO, 2007).   

Sendo assim, diversos projetos foram implementados nos municípios do Vale do 

Jequitinhonha, sendo propostos diferentes modelos de regionalizações para execução de 

políticas públicas. Mais ainda não existem o suficiênte de resultados e mudanças reais que 

mudassem o cenário vulnerável da mesorregião do Jequitinhonham e consequentemente seu 

meio rural.  

Incorporando-se à luta por mudanças dessa situação do meio rural, atuam também no 

Vale do Jequitinhonha importantes organizações, movimentos e parceriais que representam a 

categoria: Destacam-se as Pastorais, tais como, o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), a 

Pastoral do Migrante e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), e a atuação de representantes 

religiosos ligados ao âmbito eclesial; os movimentos sociais, como o Movimento dos 

Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), sindicatos e associações de 

trabalhadores rurais; a Articulação com o Semiário (ASA); e ONG’s, como o Centro da 

Agricultura Alternativa Vicente Nica que oferece assistência técnica voltada para a 

capacitação agroecológica aos agricultores familiares. 

Ao representarem e apoiarem os agricultores familiares, estes movimentos e parcerias 

ocupam os espaços de debate, organizam-se em diferentes instituições e exercem ações 

cruciais em prol da melhora de qualidade de vida dessas populações. Esta luta social, 

amparadas pela ação das políticas públicas e a atenção das instituições governamentais, 

competem uma força vital para a reprodução dos agricultores familiares, e são observadas na 

historicidade da categoria desde a década de 1960.  

Nas últimas décadas, os agricultores familiares ganharam força e mostraram sua 

importância. Atualmente, em conjunto com os movimentos sociais e diversos representantes, 

seguem no processo de luta na construção de estratégias que ajudam-os a conquistar direitos, 

trazer mais visibilidade e desenvolvimento aos povos mais vulneráveis do Brasil, que carecem 

de mudanças positivas, como é o caso do Vale do Jequitinhonha. 
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2.2  O Baixo Jequitinhonha 

 

A mesoregião do Jequitinhonha (MAPA 3) pode ser subdividida em relação à bacia 

hidrográfica do Rio Jequitinhonha (em Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha) – e também 

geograficamente em cinco microrregiões classificadas segundo questões políticas, econômicas 

e sociais as quais compreendem os três Territórios da Cidadania (ver MAPA 1), divididos 

também em Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha.   

O Alto Jequitinhonha compreende as microrregiões de Diamantina e Capelinha, sendo 

a região que possui melhores indicadores sociais; o Médio Jequitinhonha se situa na parte 

média do Vale e abrange as microrregiões de Pedra Azul e Araçuaí; e por último o Baixo 

Jequitinhonha – no qual Almenara está inserida – que se localiza entre o Sul da Bahia e a o 

nordeste de Minas Gerais, compreendendo a microrregião de Almenara.  

 

Mapa 3 – Mapa da mesorregião Jequitinhonha com destaque para o município de 

Almenara – IBGE, 2010 

 

 Fonte: IBGE (2010). Elaborado por Mariana Brant, 2018. 

 

O território do Baixo Jequitinhonha mineiro é formado por 16 municípios: Almenara, 

Bandeira, Divisópolis, Felisburgo, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Mata Verde, 
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Monte Formoso, Palmópolis, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto e 

Santo Antônio do Jacinto. Ao observar os dados coletados no Censo Demográfico 2000 e 

2010, nota-se o aumento da população total que passou de 172.318 em 2000 para 179.658 em 

2010, uma variação de 4,26%. Da última contagem, 71,3 % residiam na zona urbana 

(128.228) e 28,7 % na zona rural (51.430) (IBGE,Censo demográfico, 2000/2010).  

Grande parte da população urbana possui direta ou indiretamente algum vínculo com a 

área rural, como para o lazer em fim de semana e a participação em festas regionais e 

religiosas; exercem também atividades econômicas como diaristas, atividades temporárias na 

produção agropecuária como produção de eucalipto, café, mandioca e banana, bem como a 

criação de gado. O fato das cidades da região serem pouco urbanizadas e parte da população 

viver em áreas rurais, diferentemente de outras regiões do País, influenciam em uma 

ruralização não só do espaço, como também dos modos de vida. 

Em relação à questão fundiária, Bohnenberger (2011) analisa-se a territorialidade em 

tensão no Vale do Jequitinhonha tendo como referência os Territórios de vida e os Territórios 

como recurso do capital. O autor pesquisou sobre a questão agrária no Vale Jequitinhonha 

entre os anos de 2009 e 2011 através da observação da estrutura fundiária no município de 

Jequitinhonha e suas contradições históricas e geográficas no contexto do Brasil. 

Percebeu-se a grande concentração fundiária existente no Baixo Jequitinhonha, 

ocasionada em grande parte pela inserção da atividade pecuária na região. Porém, ele acredita 

que há uma tendência clara de que essas terras ainda são potenciais para a expansão do 

eucalipto. Desta maneira, as terras que poderiam ser destinadas à população residente para a 

sua reprodução social, como em âmbito das atividades agropecuárias, são disputadas pelo 

capital monocultor (BOHNENBERGER, 2011 p.67).  

Com observado, mesmo diante da redução da população rural e da apropriação de 

terras pelo capital, ainda é expressivo o número de pessoas vivendo no campo (51.430 

pessoas). Dos 16 municípios que compõem o Baixo do Jequitinhonha, dois ainda possuem a 

população rural maior do que a urbana: Bandeira e Monte Formoso, com 52,4% e 63,5% de 

pessoas no campo em relação à cidade respectivamente. Essas cidades são casos particulares 

em relação ao avanço da urbanização no país, que acelerou a partir da década de 1960 devido 

ao crescimento das cidades, e consequentemente da população urbana. Esta passou a ser 

maior do que a rural no Brasil entre 1960 e 1970, e desde então, as cidades tendem a aumentar 

sua população não só pelo seu crescimento urbano-industrial, como também pela 
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intensificação do êxodo rural, como vimos anteriormente. (CENSO DEMOGRÁFICO, 

2000/2010) 

Bohnenberguer destaca ainda que somente no município de Jequitinhonha existiam no 

total 34 comunidades rurais com mais de 7.000 camponeses, aproximadamente 34% da 

população total do município. Esses, em meio a inúmeras dificuldades encontradas, resistiram 

ao avanço proposto pelo capitalismo, mantendo assim seus valores, saberes e modos 

tradicionais de vida (BOHNENBERGER, 2011, p. 67-68).  

O caso de Almenara, como será visto a seguir, possui características semelhantes ao 

município de Jequitinhonha, seja em relação à presença considerável da população rural, ou 

pelos desafios desta em manter sua sobrevivência e reprodução social. Com isso, percebemos 

as principais características geográficas do Baixo Jequitinhonha que nos revela uma região 

que carece de atenção do Estado em relação ao desenvolvimento econômico, social e cultural, 

em especial àquelas populações mais vulneráveis da sociedade, que é a população rural onde 

estão presentes os agricultores familiares. 

 

2.2.1 Colonização, Povoamento, e os Sistemas Agrários do Baixo Jequitinhonha 

 

Para compreender a organização atual dos agricultores familiares do Baixo 

Jequitinhonha, recorre-se à perspectiva histórica para verificar, primeiramente, o processo de 

colonização, que influenciou na estrutura dos sistemas agrários da região. 

Cézar Moreno realizou estudo sobre o Vale do Jequitinhonha e contribuiu para uma 

melhor compreensão sobre a colonização e povoamento do Baixo Jequitinhonha. A história se 

iniciou com a ocupação militar, e a “política indigenista” marcada pela “Guerra Justa” no 

século XIX e a resistência dos povos indígenas, passando pelo processo de migração 

desencadeado pela exploração e colonização da região, até o surgimento dos povoados que 

deram origem aos municípios que hoje formam a região (MORENO, 2011).  

O início da exploração e ocupação do território que atualmente corresponde ao Estado 

de Minas Gerais, durante o século XVII e XVIII foi fortemente marcado pela exploração das 

riquezas, principalmente minerais com o descobrimento do ouro e do diamante. Muitos povos 

indígenas foram massacrados, e milhares escravizados para servirem de mão de obra. Porém 

houve resistência. Uma luta entre os dominantes com a política de aceleração dos processos 

integrativos, incorporação territorial e administrativa dos territórios indígenas à Coroa 
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Portuguesa e os índios que resistiram à essa expansão em diversos conflitos (MORENO, 

2011). 

A mineração no Vale do Jequitinhonha durante este período se deu principalmente na 

região de Diamantina – Alto Jequitinhonha – com centenas de anos de exploração das 

riquezas minerais, e da mão de obra dos índios e dos africanos escravizados trazidos da 

África. O início da colonização da região do Baixo Jequitinhonha se inicia então, de acordo 

com Moreno (2011) a partir do período que houve a decadência da mineração no País, 

concentrada nas Minas Gerais no final século XVIII, pois era necessário novas áreas para 

exploração. Desta forma, a região começa a atrair os desbravadores à procura de terras e 

riquezas iniciando o primeiro contato com os nativos da região que hoje é conhecida como o 

Baixo Jequitinhonha, como explica Moreno: 

“Para essa região, se dirigiram mineradores e faiscadores, à cata de pedras 

preciosas e ouro de aluvião; e colonos, à procura de novas terras para 

agricultura, o que levou à devastação da mata habitada pelos Botocudo. 

Estes tentaram resistir; mas em vão, pois não conseguiram impedir a invasão 

e ainda acabaram por perder o seu território de caça e coleta, devido ao 

poderio dos invasores e à escala de violência utilizada contra eles na 

ocupação e apropriação privada de seus territórios” (MORENO, 2011, p. 

60). 

 

Neste sentido, os conflitos entre indígenas e os colonos enviados pela Coroa 

Portuguesa marcam o início da colonização do Baixo Jequitinhonha, na primeira década do 

século XIX, onde os dominantes declararam uma “Guerra Justa” ou “Guerra Ofensiva” contra 

os povos indígenas através da prisão e massacre dos mesmos. A justificativa era que além de 

serem vistos como antropófagos, violentos, bárbaros, dentre outras visões, eram uma ameaça 

à Ordem Real por “invadir” os territórios e se negavam a viver em sociedade, resistindo 

durante muito tempo à dominação, justificando o confronto violento da Coroa.  

Iniciou-se portanto, a navegação no Rio Jequitinhonha e a instalação de quarteis
11

 a 

partir de 1811 para a vigilância dos nativos e contrabandistas, na tentativa de controlar a 

situação, como aponta Moreno: “Todos os quarteis militares tinham as mesmas funções: 

guarnecer o rio para impedir o contrabando de ouro e diamante; combater, aldear, catequisar e 

“civilizar” os índios Botocudos” (MORENO, 2011, p. 69). 

Os índios Botocudos, como eram conhecidos pelos colonos, se denominavam como 

Boruns e eram dividos em diversas tribos na região. Viviam da caça, pesca, frutos e raízes 

                                                 

11
 As áreas dos quarteis tornaram-se municípios, como o quartel de Vigia, que deu origem ao município de 

Almenara. 
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através da coleta coletiva, e com a chagada dos colonizadores perderam seu espaço para a 

Coroa que dizimou, massacrou os povos, e escravizaram-os para se tornarem mão de obra na 

exploração das matas. Essas foram derrubadas e deram espaço para a agricultura, pecuária, e 

grandes propriedades privadas cedidas para desenvolvimento agropastoril da região, como 

afirma Moreno: “Os colonos começaram a pressionar, abriram roças, lavraram e avançaram 

na mata, derrubando árvores, devastando a terra, reduzindo o território indígena” (MORENO, 

2011, p. 91).  

Ou seja, durante o processo de colonização, a região do Baixo Jequitinhonha mineiro 

assistiu por longos períodos, inúmeros processos de destribalização, marginalização e outras 

ações decretadas. Enquanto isso, o processo de ocupação iniciou-se a partir de então para a 

instalação de projetos e investimentos agropastoris na região, onde inicialmente ocorreram as 

derrubadas das matas, para darem espaço aos pastos, e a inserção da técnica de roça de 

toco/coivara, como descreve Ribeiro e Galizoni: 

“No início da ocupação havia muita terra e reduzida população: eram 

exploradas as áreas férteis, que demandavam menos trabalho. A lavoura era 

feita com derrubada de árvores, queima dos troncos e plantio intercalado 

entre os tocos remanescentes. Vem daí a roça de tocos, ou roça de coivara, 

denominação da lenha embandeirada para queimar […] Depois, espera-se a 

recomposição das matas, com um tempo de pousio para recuperação da 

fertilidade e das árvores, entre 15 e 20 anos/ de acordo com o tamanho da 

área desmatada, a periodicidade da derrubada e o tempo de uso agrícola que 

a área aberta foi submetida” (RIBEIRO e GALIZONI, 2000, p. 5). 

 

Os autores notaram a permanência dos modelos de agricultura na região do Baixo 

Jequitinhonha, como a roça de toco/coivara, mesmo após as modificações ambientais, 

pressões culturais, a sistemática especialização da produção agrícola, os modos de ocupação 

da terra com o sistema de agrego, a urbanização e a migração. Afirmam ainda que o 

povoamento e ocupação do seu espaço “ […] revelam um fôlego de expansão populacional 

que dura praticamente os cem anos que vem do início do povoamento em metáde do século 

XIX até meados do XX” (RIBEIRO e GALIZONI, 2000. p.3). 

Na visão de Bohnemberger (2011) os camponeses – termo utilizado pelo autor para 

designar: agregados, sitiantes, posseiros e escravos libertos – povoaram a região do Baixo 

Jequitinhonha durante o século XIX, e “conquistaram” após um longo processo de luta e 

resistência, seus territórios: 

“Ao conquistarem o seu território, mesmo que de forma precária, como foi e 

ainda é a realidade de diversas famílias agrícolas que residem nas zonas 

rurais da região, esses camponeses foram capazes de produzir o espaço 

social e físico, construindo assim seus modos de vida próprios e 

assegurando-lhes sua reprodução social” (BOHNENBERGER, 2011, p. 67). 



61 

 

 

Foi observado no Fórum Social do Vale do Jequitinhonha realizado em Araçuaí 

(2018), que heranças deixadas pelo processo de colonização e povoamento do Baixo 

Jequitinhonha culminaram na atual estrutura do meio rural, em relação aos estabelecimentos 

agropecuários e os povos tradicionais. Como principais pautas levantadas na região, destacou-

se a forte concentração fundiária nas mãos de fazedeiros pecuaristas e a necessidade de 

planejamentos e ações governamentais – principalmente de reforma agrária – para os povos 

quilombolas, indígenas e camponeses remanescentes da região, os quais lutam pelo 

reconhecimento de seus direitos à terra e a continuidade de reprodução dos seus modos de 

vida. 

Ribeiro e Galizoni (2000), Bohnenberger (2011) e Moreno (2011), trazem, portanto, 

processos históricos em relação a colonização, ocupação e povoamento do Baixo 

Jequitinhonha. Os desdobramentos desses processos ainda são perceptíveis na região, que 

atualmente é marcada pela grande propriedade rural, dedicada à criação extensiva de gado, e 

pequenas unidades de produção policultoras, ocupadas por agricultores familiares e povos 

tradicionais, cujos elementos, em meio às complexidades, formam os sistemas agrários da 

região.  

 

2.3 O município de Almenara  

 

Situado no Baixo Jequitinhonha, o território que hoje é o município de Almenara 

(MAPA 4) foi ocupado por volta de 1811, momento esse que o Alferes Julião Fernandes Leão 

instalou às margens do rio Jequitinhonha um posto de vigilância destinado à defesa da Sétima 

Divisão Militar de São Miguel, o qual se tornou o município de Jequitinhinha. O 

acampamento vizinho ao posto de vigilância, então conhecido como Vigia, deu origem a um 

povoamento que crescendo ao longo dos anos tornou-se distrito em 1880. No ano de 1877 

passou a chamar-se São João do Vigia, em homenagem ao Padroeiro São João Batista. 

Elevado à categoria de município, tem seu nome reduzido novamente para Vigia, pela Lei 

Estadual n° 58 no dia 12 de janeiro de 1938. Mais tarde, em 1943, já emancipado, o 

município passou a denominar-se Almenara pelo Decreto-Lei estadual n° 1058, do dia 31 de 

dezembro de 1943. (IBGE, 2018) (SEABRA, 2010). 
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Mapa 4 – Municípios do Baixo Jequitinhonha, MG 

 

Fonte: IBGE, 2016. Adaptado.  

 

A população do município de Almenara em 2000 totalizava 35.356 habitantes e 

passou a ser em 2010 de 38.775 pessoas, com a estimativa de que no ano de 2017 o município 

tenha alcançado 41.794 pessoas. Sendo assim, é o município com maior população do Baixo 

Jequitinhonha, seguida de Jequitinhonha com 22.885 habitantes e Joaíma com 15.559 

habitantes. A área da unidade territorial é de 2.294,43km², totalizando em 16,9 hab/km² a sua 

densidade demográfica. Ou seja, Almenara é uma área menos povoada em relação à média 

brasileira, que é de 23,8 hab/km² e possui a segunda maior área da região, ficando atrás de 

Jequitinhonha, que totaliza uma área de 3.514,22km² (IBGE. Censo demográfico, 2000/2010). 

Em relação ao desenvolvimento da região, o Índice de Desenvolvimento Humano por 

Município (IDHM) passou de 0,529 em 2000 para 0,642 em 2010, caracterizando a região 

com uma nota média, e abaixo do País que possui o IDH de 0,754 de acordo com a última 

pesquisa feita pela ONU em 2015. Mesmo com um baixo IDH, ainda é o melhor índice dos 

16 municípios que compõem a região. Houve também uma redução no Índice de Gini de 0,67 

para 0,53 respectivamente entre 2000 e 2010, mas ainda assim possui um alto índice de 

desigualdade de distribuição de renda dentre os 16 municípios (ANEXO B) (IBGE, Censo 

demográfico, 2000/2010). 

Segundo o censo demográfico (IBGE, 2010) em relação aos dados de trabalho e 

rendimento, o salário médio mensal no município foi de 1,7 salários mínimos por habitante. A 
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proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 13.5%. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, havia 43,3% da 

população nessas condições. Ou seja, quase metade da população (43%) possui baixo acesso à 

renda; há um baixíssimo número de pessoas ocupadas (13,5%)
12

; 9,33% da população do 

município é extremamente pobre, e 69,96% são vulneráveis à pobreza.  

A distribuição da população está concentrada no perímetro urbano, com 31.750 

pessoas vivendo na cidade, cerca de 76% da população total, contra 7.025 pessoas vivendo no 

campo, ou seja, 24% do total, diferenciando-se mais uma vez da média brasileira (IBGE, 

Censo demográfico, 2010). A população em âmbito nacional de acordo com dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) em 2015 possui a maior parte dela, 

84,72%, vivendo nas áreas urbanas. Enquanto isso, 15,28% dos brasileiros vivem em áreas 

rurais, ou seja, o município ainda é ruralizado em relação à média de urbanização do País. 

Os indicadores sociais e econômicos, portanto, mostram que o município abrange uma 

população rural considerável, a qual enfrenta problemas em relação à terra, à renda e 

consequentemente na sua reprodução socioeconômica.  

Ao percorrer-se a cidade, presenciar e conhecer um pouco dos seus espaços de 

socialização percebe-se nitidamente diversos aspectos rurais interlaçados com a cultura 

urbana. A cidade é conhecida por receber muitos fazendeiros, os quais por muito tempo 

ocuparam as prefeituras e os locais de decisão, com repetidos mandatos e cargos públicos 

concorridos no município. Ainda hoje eles possuem fortes laços de parentescos e sociais com 

as pessoas que residem na zona urbana de Almenara. 

Além dos fazendeiros, os produtores de pequeno porte – vistos em maior número – 

também ocupam os espaços urbanos constantemente. Festas típicas e eventos são 

frequentados por essa mesma populaçao em diversos locais do município, como verifica-se a 

seguir. A cidade é espaço para servir de amparo às necessidades específicas da população 

rural, com serviços para a saúde, educação. Ela oferece também espaços de comercialização 

de seus produtos, e consequentemente de complementação de reprodução do seu modo de 

vida, com as feiras livres, mercados, e o comércio nas ruas centrais da cidade. As feiras livres 

e o mercado municipal de Almenara são espaços de comercialização de produtos para os 

agricultores familiares e espaços de inserção social. É o que se verifica a seguir.  

 

                                                 

12
 Pessoas ocupadas referem-se a pessoas com registro em carteira (IBGE). 
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2.3.1 As feiras livres e o mercado local do município de Almenara 

 

  As feiras livres exerceram papel importante no surgimento das cidades e 

desenvolvimento das atividades de troca de produtos e comércio local em diversas localidades 

do País (BOECHAT e SANTOS, 2017). As feiras fazem parte da cultura do Vale do 

Jequitinhonha, constituindo importante canal de comercialização dos produtos da agricultura 

familiar, e espaço de relações sociais e identidade cultura (IFNMG, 2017). Atualmente são 

meios de comercialização de produtos da agricultura familiar, movimenta o mercado local 

gerando renda e fornecendo diversidade de alimentos, prezando pela qualidade e preços 

acessíveis (RIBEIRO, 2007). Com isso, analisa-se as feiras livres no município e suas 

relações com os agricultores familiares. 

 

2.3.1.1 O surgimento das feiras livres na microrregião 

 

No Vale do Jequitinhonha, a exploração dos recursos naturais e energéticos e 

posteriormente a navegação de seus cursos de rios e desbravamento de suas matas atraíram 

diversos interesses que resultaram na ocupação do espaço, antes ocupado por povos 

indígenas. No momento inicial da criação dos postos de vigilância nas margens do 

Jequitinhonha, dominados pela Coroa Portuguesa durante o século XIX, as tropas que por ali  

passavam – do alto ao baixo curso da bacia – se instalavam e aproveitavam para comercializar 

alimentos, dentre outros artefatos, objetos e instrumentos.  

Essa prática se manteve e as tropas influenciaram na criação de feiras de troca e 

vendas de diversos produtos, dentre um dos mais importantes, os agropecuários. A 

disponibilidade de alimentos é algo essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, e no 

Vale do Jequitinhonha foi determinante para estimular o comércio, assim como a produção. 

Vale ressaltar que a produção agropecuária na região foi impulsionada não só pelo comércio, 

mas também para suprir as necessidades dos povos que ali estavam; ou seja, para o 

autoconsumo. 

Com a chegada dos povoados para a exploração dos recursos no século XIX, e 

posteriormente a criação de distritos e municípios já no século XX, pontos de troca entre os 

antigos tropeiros deram origem a mercados e feiras tradicionais que durante muito tempo 

foram – e ainda são – pontos de encontro entre o povo da zona rural e o povo da cidade. Em 

muitas cidades do Vale do Jequitinhonha, onde inclui-se Almenara, observa-se a presença das 
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feiras livres em seus centros, sendo locais de socialização entre produtores rurais, feirantes 

mercadores, e a população urbana e rural.  

Ribeiro (2005) realizou um estudo sobre o Programa de Apoio às feiras livres e à 

agricultura familiar no Jequitinhonha Mineiro
13

 entre os anos de 2001 e 2004, que conta com 

informações das primeiras cidades que receberam o apoio do Programa: Turmalina e Minas 

Novas, a qual recebeu maior ênfase em seu trabalho. 

Ele afirma que embora sejam importantes para os agricultores familiares, 

consumidores, comércio e para os costumes locais, raramente as feiras livres merecem 

atenção de programas – governamentais ou não – de apoio ao desenvolvimento rural no Vale 

do Jequitinhonha. Isso revela a invisibilidade econômica de atividades locais, a 

marginalização da agricultura familiar nos programas de desenvolvimento dos municípios e, 

mais ainda, demonstra o caráter produtivista dos programas públicos (RIBEIRO, 2005, p. 6). 

Para o autor, as feiras possuem um potencial para ações coletivas que vai além do 

comércio, sendo um espaço público de circulação de produtos, pessoas, cultura, socialização, 

articulações políticas e sindicais, além da reprodução dos diferentes modos de vidas das 

famílias agrícolas da região. Como coloca-se no trecho sobre a importância delas: 

“ […] feiras são mais que pontos de comercialização da produção da 

agricultura familiar. São também espaços públicos onde circulam 

alimentos, bens, pessoas e culturas. Além de serem o lugar das 

vendas, são também o local de encontro, da articulação política e 

sindical, da amizade, da reprodução da identidade e da cultura das 

muitas agriculturas familiares do vale do Jequitinhonha. Por tudo isso, 

são espaços de grande potencial para ações coletivas” (RIBEIRO, 

2005, p. 6). 

 

De acordo com Ribeiro, esse tipo de apoio e reconhecimento da produção rural dos 

agricultores familiares nos municípios teve um impacto de grande abrangência no período 

estudado, com inúmeros aspectos positivos relacionados à qualidade de vida proporcionado 

pelo programa. Como exemplos, temos o aumento da renda familiar com o lucro da 

comercialização dos produtos, uma alimentação mais saudável elevando a soberania 

alimentar, além da disponibilidade de alimentos de qualidade para a sociedade local e as 

famílias produtoras (2005, p. 9).   

                                                 

13
 O Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar Justino Obers (PPJ/Ufla) e o Centro de Agricultura 

Alternativa Vicente Nica (CAV) formularam o Programa de Apoio às Feiras Livres do Alto e Médio 

Jequitinhonha. Esse Programa, concebido e executado em parceria com a Comissão Regional de Segurança 

Alimentar e Nutricional do Alto e Médio Jequitinhonha (CRSAN), tem como objetivo pesquisar feiras, 

identificar problemas, soluções e alternativas, além de propor ações concertadas para seu melhoramento. 

(RIBEIRO, 2005 p. 7) 
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O autor defende a importância do investimento e de planejamento de ações que 

incentivem a permanência e o desenvolvimento das feiras na região, dada sua importância 

cultural. Mesmo assim, apontou para a carência de programas e propostas ligadas a elas 

mostrando exemplos de como a inversão dessa realidade pode mudar a vida das pessoas 

(RIBEIRO, 2005). Porém, mesmo com a persistência de condições precárias a serem 

discutidas, a presença marcante desses atores nos espaços destinados às feiras livres e 

algumas mobilizações institucionais têm garantido de certa forma alguns benefícios para os 

feirantes e agricultores na região, como é o caso de Almenara. 

 

2.3.1.2 As feiras livres de Almenara 

 

O município de Almenara conta atualmente com dois mercados municipais que 

recebem agricultores familiares da região, comerciantes e mercadores que comercializam uma 

grande diversidade de alimentos, produtos de extrativismo, produtos da indústria doméstica 

rural, artesanatos, roupas, bebidas, e comidas típicas da região. 

O Programa Feira Livre de Agricultura Familiar que começou a atuar recentemente no 

município – a partir do final do segundo semestre de 2017 – é uma articulação conjunta da 

Prefeitura Municipal de Almenara, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER), Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agrário, Governo do Estado de Minas 

Gerais e o Programa Minas Gerais Sem Fome. Foi criado diretamente para os agricultores, 

aqueles que produzem de forma tradicional e agroecológica (FIG. 1).  

Diferencia-se do Mercado Municipal principal (FIG. 2), no qual participam 

principalmente comerciantes e mercadores conjuntamente com alguns agricultores que não 

requisitaram um espaço na nova feira por diversos motivos, como falta de interesse, falta de 

conhecimento ou oportunidade. Mas deve-se ir mais além da observação para entender os 

principais fatores da distribuição desses comerciantes após a criação de um local exclusivo 

para os agricultores familiares pelo programa. Tanto o mercado municipal, quanto a feira para 

a agricultura familiar estão localizados no centro da cidade, bem próximos um do outro.  
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Figura 1 – Produtos da agricultura familiar, feira livre – Almenara/MG, 2018 

 

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2017 

   

Figura 2 – Mercado Municipal – Almenara/MG, 2018  

 

Fonte:Acervo de Marcos Pereira, 2017. 

 

O IFNMG juntamente com o Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal 

de Minas Gerais (ICA/UFMG) e outros colaboradores confeccionaram um relatório de 

pesquisa durante o ano de 2016, com o objetivo de dimensionar e caracterizar a feira livre do 

município de Almenara como uma das maiores feiras livres da região do Baixo Jequitinhonha, 

além de mapear ações de incentivo ao feirante. 

Em relação ao dimensionamento e perfil dos feirantes, após serem agrupados em três 

categorias pela pesquisa
14

, contabilizou-se 372 pontos de vendas, sendo 183 deles ocupados 

                                                 

14
 Os feirantes identificados foram agrupados em três categorias, sendo elas: i) pontos fixos: aqueles que 

permanecem funcionando no espaço da feira durante toda semana como açougues, armazéns, bares ou 

lanchonetes, bancas de verdura, etc. ii) pontos de feirante agricultor: aqueles pontos marcados pela presença de 

agricultores responsáveis pela produção dos produtos e gestão da venda; iii) pontos de feirante mercador: são 
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por feirante fixo que corresponde a 49% dos pontos de venda, outros 129 pontos de vendas 

são ocupados por feirante agricultor que corresponde a 35% do total de pontos de venda, e em 

menor número encontra-se o feirante mercador ocupando 60 pontos de venda, equivalente a 

16% do total de pontos (IFNMG, 2017, p. 9). 

Vale ressaltar que durante esta pesquisa, o programa feira livre destinado aos 

agricultores familiares não havia sido criado. Por isso, infere-se que a porcentagem de feirante 

agricultor que representa 35% cresceu por conta do número de pontos que atualmente ocupam 

o espaço destinados a eles. Além disso, alguns dados devem ser novamente estudados e 

atualizados para verificar se houve mudanças significativas nas variáveis coletadas. Mesmo 

assim, ainda são relevantes pois observou-se que a maioria das bancas da nova feira são de 

agricultores que já ocupavam o espaço do mercado municipal. 

Dando continuidade, outro ponto chama a atenção. Em relação ao perfil (sexo) do 

feirante agricultor responsável pelo ponto de venda no dia da feira, a pesquisa mostrou que 

59% dos pontos são ocupados por mulheres, 28% por homens e 13% são ocupados pelo casal 

(GRAF. 1) (IFNMG, 2017, p. 16).   

 

Gráfico 1 – Feirante agricultor responsável pelo ponto de venda na feira livre de 

Almenara – por gênero/casal em 2017 

 

Fonte: IFNMG, 2017. Adaptado. 

 

Os dados revelam a presença predominante da mulher agricultora ocupando os pontos 

de venda, destacando assim sua importância na organização do trabalho familiar e nos 

                                                                                                                                                         

aqueles pontos que existem somente nos dias de feira, não são caracterizados como agricultores, geralmente 

ocupados por vendedores urbanos de roupas, objetos eletrônicos, caldo de cana, bolo e biscoito, espetinho, 

intermediários vendedores de frutas e verduras (IFNMG, 2017). 

 

28% 

59% 

13% 

Homem (36)

Mulher (76)

Casal (17)
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espaços de gestão da comercialização. Além dos dados, isso também pode ser observado 

diretamente no local, as quais semanalmente vendem alimentos in natura de diversos tipos, 

produtos fabricados por elas e a família e refeições rápidas, como a tapioca, muito procurada 

pelos moradores de Almenara (FIG. 3).  

Com o apoio da EMATER essas mulheres passam a conquistar uma autonomia cada 

vez maior em razão da renda adquirida. E ainda mais, empoderam-se com a sua inserção nos 

espaços sociais e de trabalho, sobretudo a mulher do campo – agricultora, e trabalhadora 

doméstica – que geralmente é minimizada e invisibilizada pelos homens e a sociedade como 

um todo. 

 

Figura 3 – Mulher feirante, Feira para Agricultura Familiar, Almenara/MG, 2017 

    

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2017. 

 

Sobre os pontos de vendas, foram contabilizados 372 no total, entre feirantes fixos, 

feirantes agricultores e feirantes mercadores. Do total de pontos, os feirantes fixos se 

destacam com quase a metade destes (49%), seguidos dos agricultores (35%) e por último os 

mercadores (16%) (GRAF 2). Desta forma, a feira livre alcança 21,5% dos estabelecimentos 

rurais da agricultura familiar do município de Almenara, e se constitui como um importante 

canal de comercialização dos produtos da agricultura familiar, cumprindo papel fundamental 

no abastecimento alimentar da cidade e favorecendo a ocupação e geração de renda (IFNMG, 

2017, p. 9-10).  
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Gráfico 2 – Perfil do Feirante – Almenara/MG, 2017 

 

Fonte: IFNMG, 2017. Adaptado. 

 

Esses pontos estão distribuídos em diferentes formas na feira, onde as principais 

formas de exposição dos produtos se dão através de box alvenaria, barracas, bancas, no chão, 

dentre outros. Mostram que nem todos os pontos recebem a mesma infraestrutura, o que pode 

refletir na comercialização e na visibilidade tanto dos agricultores, quanto dos produtos. 

 Com isso, em relação aos produtos encontrados na feira livre de Almenara foram as 

hortaliças que estão presentes em 67% dos pontos de venda, seguido dos produtos advindos 

da indústria doméstica rural (IDR) com 47% dos pontos, e em terceiro lugar destacou-se a 

presença das frutas encontradas em 42% dos pontos de venda. Os produtos de origem animal 

(POA) e os temperos, ocupavam respectivamente, 14% e 13% dos pontos de venda, e os 

demais produtos categorizados como alimento pronto, produtos de uso de medicinal, 

cerais/grãos, artesanato e extrativismo ocupam menores porcentagens dos pontos de venda 

(GRAF. 3) (IFNMG, 2017, p.12).  
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Gráfico 3 – Tipos de produtos por pontos de venda – Almenara/MG, 2017 

 
Fonte: IFNMG, 2017. Adaptado. 

 
Por fim, a pesquisa registou agricultores feirantes de 77 localidades diferentes, entre 

comunidades rurais, assentamentos de reforma agrária, acampamento de reforma agrária, 

quilombos, sítios, ilhas, fazendas e agricultor urbano. O número de feirante agricultor por 

comunidade está entre 1 (um) e 6 (seis), o que mostra a reduzida representação proporcional 

das unidades familiares de cada localidade.  

Aos sábados, dia principal da feira, os feirantes chegam bem cedo, os feirantes 

agricultores saem de suas comunidades ainda de madrugada para chegar a tempo de organizar 

as bancas e iniciar as atividades pela manhã. Além do perfil do feirante ser 

predominantemente ocupado por mulheres, o sexo feminino e as pessoas mais velhas são a 

maioria dos compradores. Observou-se ainda fortes laços de companheirismo e proximidade 

entre feirantes e compradores, os quais se interagem para além das vendas, e revela traços de 

tradicionalidade em relação ao ponto de encontro mais comum entre eles. 

Notou-se também algumas questões que interferem na frequência e na presença dos 

feirantes nos dias de trabalho, principalmente no espaço destinado aos feirantes agricultores. 

Aparentemente, o deslocamento de suas comunidades até a cidade é um desafio para muitos 

trabalhadores rurais, tornando-se necessário maior atenção das políticas públicas e da 

prefeitura municipal. 

Sobre as políticas públicas em relação a realidade da precariedade da assistência às 

feiras no Vale do Jequitinhonha, Ribeiro também aponta o transporte como um dos problemas 

mais pertinentes à prática do comércio de produtos: 

“A ação pública mais freqüente em relação às feiras atinge, quando muito, o 

transporte. Prefeituras bem intencionadas estabelecem rotas de deslocamento 

dos caminhões de transporte de feirantes, que às vezes é gratuito, o que 
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reduz o custo da comercialização, estimula a oferta de produtos, eleva a 

renda dos(as) agricultores(as) , regulariza o abastecimento urbano e melhora 

as vendas do comércio. Porém, não são muitas as prefeituras que tomam essa 

iniciativa” (RIBEIRO, 2005, p.6). 

 

No caso de Almenara, não se observou esse tipo de apoio por parte da prefeitura. Em 

todas as barracas visitadas na feira da agricultura familiar os feirantes ressaltaram ter 

dificuldade de deslocamento. As principais razões se dão por conta da estrutura precária das 

estradas, além do valor gasto mensalmente com as despesas em geral, em que muitas vezes 

pode chegar perto do valor arrecadado pelas vendas, desestimulando-os a comercializarem 

seus produtos.  

Portanto, entendemos que as feiras livres, os mercados e os espaços destinados aos 

agricultores foram de grande importância para o processo de formação da proximidade entre o 

campo e a cidade e suas populações. Hoje, fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, tanto 

da zona rural, quanto da zona urbana. E por fim, o papel da produção agropecuária advinda da 

agricultura familiar no município deve ser visto como um dos precussores do funcionamento e 

continuidade desta prática, merecendo cuidado e atenção e fomento das instâncias municipais. 

 

2.3.1.3 Movimentos sociais e comunidades rurais nos espaços de comercialização de 

produtos 

 

A presença de agricultores vinculados aos movimentos sociais e comunidades 

tradicionais, como o MST e comunides quilombolas foi observada no município, tanto nas 

feiras e mercados municipais quanto em eventos relacionados. Nos dias 1 e 2 de dezembro de 

2017 realizou-se a Feira de Segurança Alimentar e o Circuito Mineiro de Arte e Cultura da 

Reforma Agrária, com o apoio da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social, 

Cáritas Brasileira, Programa de Segurança Alimentar e o Governo Federal. Houve a 

participação de aproximadamente dez comunidades rurais
15

, dentre elas, assentamentos, 

acampamentos e quilombos, como: Acampamento 16 de Abril, Quilombo Marobá dos 

Teixeira e Assentamento Franco Duarte. Cada comunidade expôs e comercializou sua 

produção e os principais produtos artesanais, oriundos da indústria familiar (FIG. 4). 

 

                                                 

15
 Vale ressaltar que não são todas as comunidades de Almenara, mas apenas uma parte delas. 
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Figura 4 – Feira de Segurança Alimentar – Almenara/MG, 2017 

 

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2017. 

 

Os principais tipos de alimentos eram: banana, abacate, mamão, manga, cacau, 

mandioca, milho, feijão, batata, tomate, verduras; e produtos artesanais oriundos da indústria 

rural, como urucum, diversos derivados da mandioca (farinha, puba, biscoitos, bolos, tapioca), 

doces, mel, temperos, conservas, cachaça, mantega de garrafa, queijos, rapadura, dentre 

outros artesanatos. Uma vasta variedade de alimentos e produtos que revelam a capacidade 

dessas comunidades em produzir e garantir uma segurança alimentar, com alimentos de 

qualidade, em grande quantidade destinados ao consumo e a comercialização. 

Percebe-se também as formas de organização dessas comunidades em relação à luta e 

resistência no caso de famílias vinculadas à reforma agrária. O MST como um dos principais 

movimentos à frente da feira (FIG. 5) representa de certa forma os agricultores familiares da 

região através da mobilização de ações, da arte, e da reivindicação de seus direitos e espaços.  
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Figura 5 – Participação do MST, Feira de Segurança Alimentar – Almenara/MG, 2017 

 

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2017. 

 

Observou-se também a participação de comunidades rurais de maior abrangência 

municipal. A festa da Mandioca é uma festa tradicional da cidade que acontece anualmente, 

com programações culturais e a participação direta da agricultura familiar da região. Nos dias 

15, 16 e 17 de Junho de 2018, aconteceu a 17° Festa da Mandioca em Almenara, realidada em 

parceria com a Prefeitura Municipal, a unidade regional da EMATER de Minas Gerais e os 

agricultores familiares de todas as comunidades rurais da região. Além da programação 

cultural, com apresentações culturais e concursos, houve a presença dos agricultores 

familiares representando suas comunidades. Barracas foram disponibilizadas para e exposição 

de diversos alimentos (FIG. 6), com destaque para as mandiocas, as quais tinham uma grande 

variedade em espécie e tamanho (FIG. 7). Além disso, oas agricultores trouxeram diversos 

pratos típicos da comunidade e produtos industrializados, em sua maioria derivados da 

mandioca. 
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Figura 6 – Alimentos produzidos pela agricultura familiar de Almenara – 

Almenara/MG, 2018 

 

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 

 

Figura 7 – Mandiocas de comunidades rurais – Almenara/MG, 2018 

 

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 
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Figura 8 – Programação cultural da EMATER Regional de Almenara – Almenara/MG, 

2018 

 

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018 

 

Esses produtos da indústria artesanal estão sendo comercializados e investidos pelos 

agricultores através do apoio oferecido pela EMATER regional de Almenara (FIG. 8). A 

empresa atualmente é responsável por 24 municípios, concentrados no Baixo Jequitinhonha, e 

tem como principal objetivo dar assistência técnica às unidades familiares no processamento e 

beneficiamento dos produtos para estarem de acordo com as normas do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) (FIG. 9).  
 

Figura 9 – Produtos beneficiados com a assistência da EMATER – Almenara/MG, 2018 

  

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 
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A direção da EMATER regional de Almenara têm como foco principal transformar 

essas pequenas unidades familiares em agroindústrias capacitadas para o mercado, e afima o 

fato ser um grande desafio para a região, dado a realidade precária da infraestrutura básica das 

propriedades e do meio rural como um todo. Aponta a necessidade de adequação das políticas 

ligadas ao meio rural no Brasil com os planos e estratégias municipais e estaduais voltados 

para a população do campo.  

Logo, as feiras livres, os eventos que envolvem a produção e a participação do setor da 

agricultura familiar e das comunidades rurais e tradicionais do município de Almenara, ao 

fazerem parte da tradição de sua sociedade, beneficiam tanto os agricultores quanto os 

comerciantes. Oferecem espaço e oportunidade aos agricultores de compartilharem seu 

trabalho e reproduzirem seus modos de vida, como também aos consumidores, que têm a 

oportunidade de encontrar alimentos e produtos de qualidade, e que fazem parte de seus 

hábitos alimentares. Com isso, apresenta-se a seguir alguns aspectos da agricultura familiar no 

Baixo Jequitinhonha, com atenção ao município de Almenara, através de uma leitura dos 

dados disponibilizados pelos útimos censos.  
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3 ASPECTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ALMENARA  

 

Estudos sobre a configuração da agricultura para a região do Baixo Jequitinhonha, 

principalmente no município de Almenara, ainda são poucos. Podem-se observar dados de 

pesquisas institucionais, como o IBGE, que traz seus principais indicadores socioeconômicos. 

Com isso, relacionar informações de relatórios, estudos e propostas governamentais com as 

características da produção dos estabelecimentos agropecuários se torna um recurso essencial 

para situarmos a realidade em que se encontra a agricultura familiar no município.  

 

3.1 Agricultura familiar, reforma agrária e políticas públicas em Almenara 

 

De acordo com o Censo agropecuário em 2006, 175.915 hectares de área do município 

de Almenara eram ocupados por 1.002 estabelecimentos agropecuários. Desses, 60% 

pertenciam a agricultura familiar, correspondendo a 600 estabelecimentos, enquanto os outros 

40% eram representados pela agricultura não familiar, reconhecidas pelo IBGE como 

agricultura patronal, totalizando em 402 estabelecimentos rurais. A agricultura patronal pode 

ser explicada como um conceito econômico e jurídico adotado pelo País, que se contrapõe à 

agricultura familiar por não voltar a produção para o autoconsumo como prática, mas sim, por 

ocupar grandes extensões de terras; utilizar mão de obra assalariada com empregos 

permanentes ou temporários; e por adotar uma produção de alta escala visando o comércio 

nacional, internacional e da própria região do estabelecimento agrícola. 

Percebe-se que os agricultores familiares possuem a maioria dos estabelecimentos, 

porém o mesmo não acontece com relação a área ocupada por eles, visto que a área é 

caracterizada por uma forte concentração fundiária. Dos 175.915 hectares de área ocupada 

pelos estabelecimentos agropecuários no município, os agricultores familiares detinhamm 

apenas 30.684 hectares, enquanto os agricultores patronais obtinham 145.231. Ou seja, da 

área total de terras ocupadas pela atividade agrícola em Almenara, 17% pertenciam ao 

segmento agricultura familiar, e 83% eram concentradas nas mãos da agricultura patronal 

hectares (Censo Agropecuário, 2006). 

Tanto a população rural do Baixo Jequitinhonha quanto a de Almenara passou por 

uma redução na última década. A população rural do Baixo Jequitinhonha teve uma redução 

de 3,76% passando de 53.441 pessoas para 51.430 respectivamente, enquanto em Almenara, 

ela passou de 7.596 pessoas em 2000 para 7.025 pessoas em 2010, com uma taxa de variação 
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de 7,52%, um pouco mais expressiva do que a região como um todo (Censo demográfico, 

2000/2010). 

Porém, é importante ressaltar que os estabelecimentos agropecuários aumentaram em 

número, de 1.002 para 1.643, mas diminuíram a área ocupada de 175.915 hectares para 

140.363 hectares no município entre 2000 e 2017, respectivamente. Análises mais detalhadas 

devem ser executadas para relacionar os fatores da diminuição da área ocupada ao aumento 

do número total desses estabelecimentos no período estudado. Desse novo resultado, a grande 

maioria dos estabelecimentos foi obtida por compra particular (910), seguidos de 

herança/doação (448), usucapião (51), posse não titulada (46), titulação por licença de 

ocupação por reforma agrária e concessão de direito (25) (IBGE, Censo agropecuário, 

2006/2017).  

 

Gráfico 4 – Estabelecimentos agropecuários, segundo a forma obtenção das terras – 

Almenara/MG, 2017 

 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. Adaptado. 

 

É importante chamar atenção para o baixo número de obtenções por compra via 

crédito fundiário, com apenas oito estabelecimentos financiados. Visto que é uma política 

inserida no Pronaf, com pouca aquisição por parte da agricultura familiar. A titulação por 

licença de reforma agrária, titulação de Comunidade Quiombola e Concessão de terra 

indígena se encontram também em pequena quantidade, mas ilustram um ponto positivo de 
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que os direitos à aquisição de terras de povos tradicionais presentes na região estão ganhando 

atenção. 

Em relação à condição legal do produtor, 79,5% dos estabelecimentos se referem a 

condição de produtor individual e os outros 20,5% a condição de condomínio, consórcio ou 

união de pessoas. Os jovens produtores não ocupam de forma expressiva os estabelecimentos, 

com somente 3% do total. Mas observa-se a grande presença de pessoas de 30 a menos de 60 

anos (53%), seguidos de 60 anos ou mais (44%), revelando tendência ao envelhecimento dos 

produtores presentes na região (GRAF. 5). 

 

Gráfico 5 – Idade dos produtores por número de estabelecimentos agropecuários – 

Almenara/MG, 2018 

 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 2017. Adaptado. 

 

Quanto ao sexo dos produtores, há a predominância de homens com 84,3% dos 

estabelecimentos, seguido das mulheres com 15,7%. Analisar essa informação é uma tarefa 

delicada, pois a mulher participa ativamente cada vez mais na contribuição do trabalho 

familiar, seja ele doméstico, comercial, e na própria produção, e muitas vezes não é 

reconhecido. O homem normalmente se sobressai ao deter a responsabilidade de produção nas 

unidades de base familar, mas deve-se levar em conta a participação da mulher dentro das 

etapas que constitui o trabalho agropecuário. 

Os dados sobre a reforma agrária no Baixo Jequitinhonha revelam que existem poucas 

famílias assentadas, ao todo 366 famílias, com 10 projetos desenvolvidos. A área reformada 

foi de 32.141 hectares, somando 2% da área total da região, que possui 15.439,22 km² (TAB. 
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1). Em Almenara, apenas 16 famílias tinham sido assentadas no ano 2015 e 925 hectares de 

terra foram disponibilizados para a reforma agrária, ou seja, 0,4% do total de 2.294,43 km². 

Destaque para Jequitinhonha que representa 59% do total de famílias assentadas (266), com 

uma distância muito grande de Almenara, que representa somente 4.3% destas famílias (16). 

Em onze cidades da região não houve nenhum investimento para reverter a situação de 

famílias que não possuem acesso à terra (MDA, 2015). 

 

Tabela 1 – Dados da Reforma Agrária – Baixo Jequitinhonha/MG, 2015 

Município 

Nº de Famílias 

Assentadas - Reforma 

Agrária 

Número de Projetos - 

Reforma Agrária 

Área Reformada - 

Reforma Agrária (em 

hectares) 

Almenara 16 1 925 

Bandeira 0 0 0 

Divisópolis 0 0 0 

Felisburgo 0 0 0 

Jacinto 0 0 0 

Jequitinhonha 216 5 24.145 

Joaíma 58 2 3.219 

Jordânia 0 0 0 

Mata Verde 0 0 0 

Monte Formoso 0 0 0 

Palmópolis 0 0 0 

Rio do Prado 39 1 1.908 

Rubim 37 1 1.944 

Salto da Divisa 0 0 0 

Santa Maria do Salto 0 0 0 

Santo Antônio do 

Jacinto 
0 0 0 

Total 366 10 32.141 
Fonte: DEA/INCRA – (jan/2015). Adaptado. 

 

Já em relação aos estabelecimentos e pessoal ocupado, algumas cidades se destacaram 

no Censo agropecuário de 2006. Jequitinhonha possuía o maior número de estabelecimentos 

da agricultura familiar, com 1.478 estabelecimentos, e Almenara em 4° lugar, com 600 

estabelecimentos. O pessoal ocupado possui variações, e o número de Declarações (DAP) 

também é diferente entre os municípios. No caso de Almenara, 1.550 DAP’s foram 

registradas no ano de 2006, mais que o dobro de estabelecimentos de agricultura familiar, 

sendo o maior número de todos os municípios do Baixo Jequitinhonha (TAB. 2) (MDA, 

2015). 
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Tabela 2 – Dados sobre estabelecimentos e pessoal ocupado na agricultura familiar – 

Baixo Jequitinhonha/MG, 2006 

Município 

Nº de 

estabelecimentos da 

agricultura familiar 

Pessoal ocupado na 

agricultura familiar 
DAP - Pessoa Física 

Almenara 600 1.617 1.550 

Bandeira 326 1.263 819 

Divisópolis 366 954 588 

Felisburgo 171 626 403 

Jacinto 528 1.355 1.030 

Jequitinhonha 1.478 3.601 1.098 

Joaíma 697 1.880 1.003 

Jordânia 438 731 550 

Mata Verde 162 381 752 

Monte Formoso 326 709 385 

Palmópolis 648 1.596 429 

Rio do Prado 333 870 462 

Rubim 271 857 572 

Salto da Divisa 93 185 204 

Santa Maria do Salto 171 508 393 

Santo Antônio do 

Jacinto 
836 2.284 724 

Total 7444 19.417 10.962 
Fonte: SAF/MDA (jan/2015); IBGE, Censo Agropecuário (2006). Adaptado 

 

Sobre as políticas públicas voltadas para agricultura familiar via crédito fundiário e 

assistência técnica, os dados mostram que Almenara está entre os municípios com melhores 

resultados, pois recebe boa parte dos investimentos e acesso às políticas disponibilizadas para 

o Baixo Jequitinhonha. O município tem um dos maiores números de técnicos da Ater, seis 

dos 66 disponíveis para todos os municípios, ficando atrás somente de Jequitinhonha, com 

nove técnicos. Algo de se esperar, pois Jequitinhonha possui maior área e maior população 

rural da região, com 7.070 pessoas e Almenara com 7.025 pessoas ocupando o segundo lugar, 

(TAB 3) (MDA, 2015). 
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Tabela 3 – Políticas Públicas para agricultura familiar – Baixo Jequitinhonha/MG, 

2013-2014 

Município 

ATER - 

N° de 

Técnicos 

Crédito Fundiário - Valores 

(R$) 
PRONAF - Valores (R$) 

Almenara 6 78.300,00 3.734.128,47 

Bandeira 3 - 1.483.958,82 

Divisópolis 2 368.000,00 813.104,04 

Felisburgo 3 - 841.972,45 

Jacinto 5 - 2.763.581,86 

Jequitinhonha 9 215.500,00 1.243.698,64 

Joaíma 4 - 2.086.931,57 

Jordânia 4 - 1.697.382,33 

Mata Verde 2 - 1.171.990,78 

Monte Formoso 2 - 1.230.202,67 

Palmópolis 5 - 454.583,65 

Rio do Prado 5 - 1.071.042,70 

Rubim 6 - 783.499,70 

Salto da Divisa 3 - 142.818,77 

Santa Maria do Salto 3 - 622.037,57 

Santo Antônio do 

Jacinto 
4 - 1.807.813,85 

Total 66 661.800 21.948.748 
Fonte: Banco Central do Brasil (jan/2015); SIATER/MDA (jan/2015); SRA/MDA (nov/2014). Adaptado. 

 

Almenara está entre os quatro municípios que receberam auxílio do Crédito Fundiário, 

e é o município que mais recebeu verbas do Pronaf entre 2013 e 2014 de toda a região, com 

R$3.734.128,47. Importante analisar que de acordo com os dados o município possui maior 

número de DAP’s, e talvez, por esse motivo recebe maiores investimentos (TAB. 3). Também 

é o município que possui maior quantidade de famílias beneficiadas pelo programa Bolsa 

Família, com 5.566 famílias que arrecadaram um investimento de R$ 856.834,00, bem como 

maior investimento do Pnae – programa que incentiva a comercialização de produtos para 

alimentação escolar – em 2012 com R$ 124.279,90, valor bem acima dos outros municípios 

(Ver ANEXO B) (MDA, 2015).   

Outra análise de dados mais recentes sobre programas que disponibilizam crédito para 

financiamento e empréstimo destinado à produção agropecuária é possível de acordo com o 

censo agropecuário de 2017 com informações para o município. Dos 1.643 estabelecimentos 

agropecuários, a maioria não acessa financiamento ou empréstimo, somando 89,2 % deles, o 

que equivale a 1.467 estabelecimentos. Somente 177 estabelecimentos (10,8%) do total 

afirmaram acessar algum tipo de crédito.  
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Ainda que seja um número pouco expressivo em relação ao total de estabelecimentos, 

é importante analisarmos a finalidade dessas aquisições de crédito e termos uma noção das 

prioridades e demandas, incluindo os diversos tipos de agricultura do meio rural. Investimento 

é o principal fator, seguido do custeio de produção e manutenção. A comercialização 

definitivamente não é prioridade destes estabelecimentos, mostrando uma certa distância entre 

a disponibilidade de recursos financeiros na região – governamentais ou não – e o comércio 

dos produtos agropecuários (GRAF. 6) (IBGE, Censo agropecuário, 2017). 

 

Gráfico 6 – Finalidade do financiamento/empréstimo dos estabelecimentos 

agropecuários – Almenara/MG, 2017 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. Adaptado 

 

 

O investimento portanto, é prioridade dos estabelecimentos que acessam recursos de 

financiamentos disponibilizados no município. É importante analisar também a natureza 

desses créditos oferecidos. Observamos uma grande adesão para os recursos de financiamento 

provenientes de programas não governamentais no município, onde a iniciativa privada se 

insere, que atendeu a 47,4% dos 177 estabelecimentos. Isso indica uma certa distância dos 

programas governamentais disponíveis no País, bem como para o município, como o Pronaf, 

especificamente para a agricultura familiar que atendeu a 37,2% do total de adeptos aos 

créditos, com 66 famílias beneficiadas. Outros programas federais, estaduais e municipais 

aparecem atrás do Pronaf, com 11,9%, seguidos do Pronamp que atendeu somente 3,5% 

estabelecimentos (GRAF. 7) (IBGE, Censo agropecuário, 2017).  
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Gráfico 7 – Número de estabelecimentos por aquisição de programas – Almenara/MG, 

2017 

 

Fonte: IBGE, Censo agropecuário, 2017. Adaptado 

 

O Pronamp é um programa de financiamento para investimentos dos médios 

produtores rurais em atividades agropecuárias com a divisão de seus recursos para custeio e 

investimento, assim como o Pronaf. Ele atende os proprietários rurais, arrendatários e 

posseiros que possuem uma renda elevada e propriedades de maiores porções de terra, se 

distanciando inteiramente dos pequenos agricultores. Visto que os médios e grandes 

agricultores detém uma parcela menor dos estabelecimentos no município, a quantidade de 

adesão às políticas de incentivo destinado a eles tende a ser reduzida, como podemos observar 

a diferença entre as aquisições entre o Pronamp e o Pronaf. 

Logo, analisou-se a presença de políticas públicas de assistência técnica e 

disponibilidade de crédito aos estabelecimentos agropecuários no município, além de projetos 

ligados à questão agrária, os quais são perceptíveis no Baixo Jequitinhonha e Almenara. A 

questão fundiária não foi um foco desta pesquisa, mas pelos dados observados percebemos 

que a região possui demandas a serem resolvidas, onde muitos agricultores lutam pela 

conquista e direito à terra.  

Reitera-se o pequeno número de estabelecimentos que acessam aos programas de 

financiamento e empréstimos. Mesmo os programas governamentais sendo a preferência 

desse pequeno número de adeptos, os programas não governamentais estão sendo utilizados, e 

os resultados disso devem ser analisados para termos uma noção das consequências destas 

iniciativas dentro das unidades de produção. 
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3.1.1 Produção agropecuária e da produção da agroindústria  

 

O sistema agrário de Almenara como observado é marcado pela presença das 

pequenas unidades de produção agropecuária e por um número menor de proprietários de 

médias e grandes porções de terra, os quais praticam a pecuária extensiva, dentre outros 

monocultivos. Já as pequenas unidades – nas quais se inserem a agricultura familiar – são 

policultoras, produzem para o autoconsumo, e algumas destinam parte da produção 

agropecuária e da agroindústria para o mercado local, como observado na feira livre e no 

mercado municipal da cidade. Com isso, analisam-se dados do último censo agropecuário 

(2017) sobre a produção agropecuária e da agroindústria no município em relação aos 

estabelecimentos. 

Em relação a pecuária, pastagens naturais e pastagens plantadas em boas condições 

são a maioria, seguidas de pastagens plantadas em más condições que aparecem em menor 

quantidade. Podemos analisar que dos animais presentes nos estabelecimentos rurais em 

Almenara, o gado se sobressai com 53.978 cabeças, seguidos dos galináceos com 38.386. 

Equinos e suínos também estão presentes, mas em menor número. Muares, asininos, 

codornas, ovinos, perus e caprinos aparecem com uma quantidade bem abaixo dos outros, 

mas cada qual com sua quantidade e importância nas propriedades (TAB. 4) (IBGE, Censo 

agropecuário, 2017). 

 

Tabela 4 – Produção pecuária dos estabelecimentos agropecuários – Almenara/MG, 

2017 

Criação Cabeças 

Bovinos 53.978 

Galináceos 38.386 

Equinos 3.496 

Suínos 2.605 

Patos, gansos, marrecos 1.249 

Muares 653 

Asininos 590 

Codornas 554 

Ovinos 485 

Perus 284 

Caprinos 279 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. Adaptado 
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Em relação à produção agrícola, destacam-se no município lavouras temporárias em 

maior número seguido das lavouras permantes em menor número. Percebemos uma variedade 

de alimentos produzidos para o abastecimento local e regional, os quais marcam o município 

como um dos mais importantes produtores do Baixo Jequitinhonha. A mandioca é a produção 

mais importante, visto que foram produzidos 814,575 toneladas, sendo um alimento comum 

cultivado nas comunidades rurais de Almenara. Por isso, a Festa da Mandioca realizada no 

município todos os anos é tão aclamada pelos moradores. A mandioca na região possui grande 

variedade, com diversos tipos uso, como para alimentação em geral, confecção de farinhas e 

outros produtos beneficados (TAB. 5) (IBGE, Censo agropecuário, 2017). 

A cana-de-açúcar forrajeira aparece em segundo lugar com 705,695 toneladas. Muito 

utilizada para alimentação do gado, é uma ótima opção aos agricultores na região por ser de 

fácil cultivo e colheita normalmente nos períodos de seca. Como visto, o gado bovino se 

destaca na produção pecuária de Almenara, e muitos alimentos são produzidos alimentação 

animal, como é o caso da cana-de-açúcar forrajeira. A cana-de-açúcar (365,203), a banana 

(120,675) e o milho (111,56) também são alimentos que marcam a região com sua produção 

em alta escala (TAB. 5) (IBGE, Censo agropecuário, 2017). 

 

Tabela 5 – Produção agrícola dos estabelecimentos agropecuários – Almenara/MG, 2017 

Alimento Toneladas  

Mandioca 814,575 

Cana-de-açúcar forrajeira 705,695 

Cana-de-açúcar 365,203 

Banana 120,675 

Milho (grão) 111,56 

Café - grão verde - arábica 80,94 

Feijão - grão - cor 50,343 

Abóbora (moranga/Jerimum) 28,014 

Feijão - grão - fradinho 27,081 

Abacaxi 4,549 

Mamão 3,5 

Laranja 2,55 

Feijão - grão - verde 1,09 

Feijão preto 0,93 

Algodão 0,141 

Cabola 0,12 

Coco-da-baía 96,48* 
* x 1000 frutos 

Fonte:IBGE, Censo Agropecuário, 2017. Adaptado 
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Além desses alimentos, outros alimentos também são encontrados nos 

estabelecimentos, como, café arábica (80,94), feijão de cor (50,343), abóbora (28,014), e 

feijão fradinho (27,081) com uma quantidade considerável. Frutas como, abacaxi (4,549), 

mamão (3,5) e laranja (2,55) são as mais produzidas, mas com uma escala menor em relação 

aos outros alimentos. Por último, com uma produção ainda mais reduzida, encontramos o 

feijão verde (1,09), e com menos de uma tonelada, o feijão preto (0,93), o algodão (0,141) e a 

cebola (0,12). O coco-da-baía medido de forma diferente contabilizou 96.480 unidades 

(IBGE, Censo agropecuário, 2017). 

Portanto, com exceção do coco-da-baía, foram produzidos no período estudado pelo 

censo 2.316,966 toneladas de alimentos. Destinados à alimentação de animais, para o 

autoconsumo e para o abastecimento da cidade e da região, considera-se uma quantidade 

expressiva e variada, revelando uma boa capacidade de produção agrícola. 

O modo de produção agrícola no município se distancia da produção convencional e 

moderna, se comparado ao sistema agrário brasileiro. Das propriedades agropecuárias, 1.557 

afirmaram não usar agrotóxicos na produção, contra apenas 70 que utilizam. Em relação a 

adubação, 1.397 estabelecimentos responderam não utilizá-la em sua produção, contra 246 

que utilizam, os quais foram divididos em: adubação orgânica (85%); adubação química e 

orgânica (8%); e adubação química (7%). Ou seja, do pequeno número de estabelecimentos 

que utilizam adubação, a orgânica é a preferência dos agricultores (IBGE, Censo 

agropecuário, 2017). 

Sobre equipamentos tecnológicos, nota-se que a região adota práticas mais tradicionais 

com o emprego de instrumentos rudimentares, visto que somente 74 estabelecimentos 

declararam usar tecnologia, como tratores e semeaduras, plantadeiras, colheitadeiras, 

adubadeiras e distribuidoras de calcário (IBGE, Censo agropecuário, 2017). 

Sobre um estudo que apontou sobre o perfil dos produtos e dos mercados no Norte e 

Nordeste de Minas, onde insere-se o Vale do Jequitinhonha, Ribeiro e Galizoni (2007) 

enfatiza sobre a importância do entendimento do processo de elaboração do produto, e notou 

nas unidades de produção de base familiar um sistema de produção natural: 

Uma outra vertente muito importante para definir o perfil do produto é o seu 

processo de elaboração. Como o paradigma do trator, veneno e adubo da 

revolução verde passou longe da maioria das unidades de produção 

familiares e tradicionais do Norte e Nordeste mineiros, os sistemas de 

produção se conservam quase sempre como “naturais”, sem veneno e 

sementes selecionadas. Aqui, então, é aberta uma outra vertente de negócios 
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que identifica parte dessa produção com o natural, o agroecológico e o 

orgânico (RIBEIRO; GALIZONI, 2008, p.15) 

 

A baixa adesão de insumos agrícolas em Almenara, como agrotóxicos, fertilizantes e 

máquinas, caracteriza a maioria dos estabelecimentos agropecuários em unidades de produção 

tradicionais e sem insumos agrícolas. É perceptível a disponibilidade e variedade de produtos 

agropecuários de qualidade na cidade advinda do meio rural, no qual, agricultores e suas 

famílias também usufruem de uma fonte segura de alimentos. 

Em relação a produção da agroindústria
16

, os produtos maiores números de 

estabelecimentos produtores são: a farinha de mandioca com 224 estabelecimentos e as polpas 

de frutas com 216, sendo os alimentos beneficiados mais típicos dos produtores rurais. Os 

pães, bolos e biscoitos como um tipo de produto, e a aguardente de cana possuem a mesma 

quantidade de estabelecimentos produtores (10), seguidos de doces e geleias com quatro, 

manteiga, queijo e requejão, ambos com três, dentre outros 16 estabelecimentos que 

disponibilizam produtos variados (TAB. 6) (IBGE, Censo agropecuário, 2017). 

 

Tabela 6 – Estabelecimentos agropecuários por produtos da agroindústria – 

Almenara/MG, 2017 

Tipo de Produto 

N° de 

estabelecimentos 

produtores 

Aguardente de cana 10 

Doces e geleias 4 

Farinha de Mandioca 224 

Manteiga 3 

Pães, bolos e biscoitos 10 

Queijo e requeijão 3 

Polpa de frutas 216 

Outros 16 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. Adaptado 

 

Os que mais se destacaram em relação à quantidade foram os queijos e requeijões com 

228 toneladas, seguidos da farinha de mandioca com 85 toneladas e depois a aguardente com 

41 toneladas. E em menor número, estão a goma e a tapioca com o total de 10 toneladas, os 

                                                 

16
 A agroindústria é o termo utilizado pelo IBGE para designar o beneficiamento de produtos agropecuários 

pelos produtores rurais. Além de servirem como subsistência, são destinados aos mercados locais em que estão 

inseridos. No caso de Almenara, algumas comunidades rurais possuem espaços de uso coletivo, como casas de 

farinha.  
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pães, bolos e biscoitos com seis toneladas, dentre outros variados que somam 14 toneladas 

(TAB. 7) (IBGE, Censo agropecuário, 2017). 

 

Tabela 7 – Produção da agroindústria (em toneladas) –  

Almenara/MG, 2017  

Tipo de produto 

Quantidade total 

produzida em 

toneladas 

Aguardente 41 

Farinha de mandioca 85 

Pães, bolos e biscoitos 6 

Queijo/Requeijão 228 

Goma/Tapioca 10 

Outros 14 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017. Adaptado 

 

Foram calculadas no total 384 toneladas de produção advinda da agroindústria no 

município, com destaque para o queijo/requeijão que possui a maior quantidade dentro os 

princpais produtos. Porém, chamou-se atenção para o fato de existirem somente três 

estabelecimentos com esse tipo de produto, o que nos remete a necessidade de análises mais 

detalhadas em relação à quantidade de estabelecimentos por produção (IBGE, Censo 

agropecuário, 2017). 

Sendo assim, esses produtos representam a produção advinda da agroindústria dos 

estabelecimentos familiares no município de Almenara, e são procurados e consumidos pela 

população urbana, como observado nas feiras e nos mercados locais. Alimentos como a 

mandioca, a cana-de-açúcar e o leite são produzidos em escala significativa para serem não só 

comercializados, mas também beneficiados para a fabricação de diversos produtos derivados. 

 

3.2 Agricultura familiar na Comunidade Umburana 

 

Para uma melhor observação do segmento da agricultura familiar no interior do 

sistema agrário em Almenara, escolheu-se a comunidade de Umburana como estudo de caso. 

Observa-se o perfil dos agricultores, da produção agropecuária e como eles ocupam e 

articulam os espaços, além de uma breve visão sobre suas relações com as políticas públicas, 

e o mercado local da cidade. 
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3.2.1 Aspectos geográficos e histórico da comunidade 

 

A região passou a ser conhecida como Comunidade Umburana no início dos anos 

2000, após a chegada da família Pereira Lima interessada por uma parte das terras que antes 

eram de um só proprietário, chamado Manoel Guariba, de aproximadamente 32 Alqueres. 

Antes de Manoel, as terras perteciam ao Fazendeiro conhecido como Valtamares, dono de 

outras propriedades na região. 

Na chegada da família Pereira Lima no ano de 2001, poucas famílias habitavam 

pequenas propriedades na comunidade, dentre agregados e outros proprietários que obtiveram 

acesso à terra através da compra direta. Em relato, afirmam os moradores que essas pessoas 

viviam de forma isolada, tanto da própria região, quanto do município de Almenara. Eram 

pessoas que não frequentavam e nem tinham acesso à prática religosa, Ainda não havia uma 

organização entre as pessoas enquanto comunidade, sem mesmo atividades em conjunto como 

a religão. 

A família interessada em uma parte das terras negociou com Manoel Guariba cinco 

alqueres de terra, que iriam mais tarde ser divididos entre os membros. Ao chegaram no local, 

sentiram a necessidade de criar-se uma comunidade que tivesse uma maior aproximação dos 

moradores e organização para possíveis melhorias de infraestrutura e demandas em geral. 

Realizaram essa vontade através da religiosidade, muito forte na família e nas outras que 

estavam chegando e ocupando o espaço. Os primeiros moradores realizaram encontros com 

todas as famílias acompanhadas dos Padres das paróquias mais próximas, como Chicote e 

Santa Luzia, realizando assim pequenas visitas de cunho religioso. Isso fez com que eles se 

aproximassem e iniciassem o processo de formação de uma comunidade rural.  

A maioria das famílias que hoje estão em Umburana é originalmente de comunidades 

vizinhas, onde muitos dos moradores mais antigos afirmaram uma familiarização com a 

região, a qual é marcada pelo sistema de agrego. 

Em 15 de outubro do ano de 2003 foi celebrada a primeira missa no local, que passou 

a ser reconhecido como Comunidade Umburana oficialmente, em alusão ao córrego 

Umburana que a percorre, com a Santa Teresa de Ávila escolhida para ser a padroeira da 

Comunidade, com a predominância de católicos adeptos a religião e portanto devotos à santa. 

A religiosidade e a devoção são visíveis no Baixo Jequitinhonha – e não tão diferente 

– muito presente nas comunidades rurais de Almenara, com tradições que ainda são 

preservadas, marcam, unem, e aproximam as pessoas do campo, através das múltiplas 



93 

 

manifestações religiosas tradicionais do Vale do Jequitinhonha como um todo. A comunidade 

Umburana é marcada por essa prática religiosa. O próprio conceito de comunidade foi 

reconhecido pelos moradores a partir do momento em que as celebrações nas residências 

haviam terminado, dando início à união dos mesmos, que continuaram a fortalecer os laços 

através dessa prática. 

Hoje, a missa é celebrada todos os domingos com o local definido de forma aleatória 

entre as propriedades. É o momento em que eles também têm a oportunidade de discutir sobre 

os problemas e as demandas da comunidade. Datas especiais, como dia de Santa Teresa, 

novenas, e outras comemorações também são realizadas nas próprias casas. Futuramente 

passarão a ser na igreja que está sendo construída com a ajuda e mobilização dos moradores 

há aproximadamente dois anos, em um terreno doado por um morador de 76m² (FIG. 10) 

 

Figura 10 – Construção da Capela Nossa Senhora de Ávila em Umburana 

    

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 

 

A comunidade está localizada ao norte do município de Almenara, com a distância de 

aproximadamente 34 km do centro da cidade, indo pela rodovia LMG 601 que liga Almenara 

ao município de Mata Verde. O local é conhecido pela região do Panela devido à localização 

na bacia do Rio Panela que percorre diversas comunidades, no qual o córrego Umburana 

deságua. Em relatos dos moradores, o Rio Panela sempre foi um importante recurso perene 

para a região, que com diversos períodos de cheia foi utilizado para a irrigação, pesca, 

serviços domésticos e o lazer. Nas últimas décadas houve pequenos períodos de seca no rio, 

mas atualmente seu curso corre normalmente e as atividades que antes eram realizadas não 

são praticadas como antes, devido ao volume de água reduzido e a qualidade da água ter sido 

prejudicada pela falta de saneamento (FIG. 11 e 12). 
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Figura 11 – Vista parcial da comunidade Umburana 

    

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018 

 

Figura 12 – Vista parcial do córrego Umburana na área da Comunidade Umburana 

   

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 

.  

 Infere-se que a região não recebe tanta atenção de projetos de preservação ambiental. 

O Baixo Jequitinhonha só possui uma reserva biológica localizada no município de 

Jequitinhonha: Reserva Biológica da Mata Escura. Porém observou-se diversas áreas de 

preservação que segundo os moradores mais antigos – além de pequenas áreas de matas 

preservadas – são locais que já foram utilizados como pasto e roça (na qual a prática de 

coevara/toco era utilizada) mas que foram reflorestados e hoje prevalecem intocados, sendo 

constantemente fiscalizados pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) (FIG 13). 
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Figura 13 – Vista de uma parcela de mata preservada na Comunidade Umburana 

 

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 

 

Em Almenara, dos 140.362,777 hectares ocupados pelos estabelecimentos 

agropecuários, 27.628,795 hectares são matas destinadas à preservação permantente ou 

reserva legal, enquanto as matas naturais correspondem a apenas 2.448,127 hectares. Ou seja, 

21,4% da área total dos estabelecimentos da zona rural do município se constitui em matas e 

florestas (Censo agropecuário, 2017). 

 

3.2.2 Transporte  

 

Atualmente há aproximadamente 13 crianças na comunidade que estão matriculadas 

no ensino básico. A escola mais próxima é a Escola Boa Sorte, situando-se nas proximidades 

da comunidade Santa Luzia. Disponibiliza os anos iniciais, ensino fundamental I e II, e recebe 

as crianças da comunidade que se locomovem com apoio de transporte oferecido pela 

prefeitura do município. Para cursarem o Ensino Médio, os jovens da comunidade precisam ir 

para a cidade com transporte independente. Entretanto, a falta de jovens na idade do Ensino 

Médio na comunidade faz com que as crianças possuem uma presença maior em termos de 

quantidade. 

Observou-se que os pais estão satisfeitos com o ensino oferecido, e em relação à 

distância que deve ser percorrida pelas crianças, de aproximadamente 10km. Porém, a 

carência de infraestrutura das estradas além de limitar a ida das pessoas à cidade, 

comprometem também a frenquência delas à escola devido a ida do transporte que fica 

inviabilizada quando há a ocorrência de chuvas. Nenhum automóvel consegue passar quando 
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chove, fazendo com que as crianças fiquem também sem frequentar as aulas. Pelo fato da 

comunidade ter uma topografia acidentada – com variada altitude – alguns acessos são muito 

íngrimes Somado isso à terra exposta, comprometem ainda mais a passagem de veículos 

quando as estradas são atingidas pela água (FIG. 14).  

 

Figura 14 – (a) Estrada comprometida pela chuva; (b) Ponte de acesso principal à 

Comunidade às margens da BR LMG 601 – Comunidade Umburana 

     

 (a) (b) 

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 

 

A ausência de infraestrutura viária é uma situação decorrente nos distritos e 

comunidades rurais de Almenara, caracterizadas pela presença de estradas vicinais. Como foi 

apontado pelos feirantes na cidade, um dos maiores empecilhos para a comercialização de 

alimentos produzidos é a inviabilidade de transporte dos produtos e dos próprio feirantes 

agricultores. Além da precariedade das estradas, o custo da locomoção pode ultrapassar a 

arrecadação das vendas, desestimulando-os. Na comunidade, muitas pessoas afirmaram não 

frequentar a feira frequentemente por conta desse problema, que é uma pauta constantemente 

debatida entre os moradores, bem como os agricultores feirantes. 

 

3.2.3 Água 

 

Um fato que preocupa muitas cidades do Vale do Jequitinhonha é a questão da água, 

seja pelo clima semiárido presente em grande parte da região, ou pela infraestrutura, com falta 

de acesso e escassez de saneamento básico. O clima de Almenara pelo contrário é bem 
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propício à ocorrência de chuvas, com uma significativa pluviosidade anual – segundo os 

moradores – o que facilita a disponibilidade de água dada sua abundância.   

A comunidade atualmente não possui problemas com abastecimento de água, e mesmo 

com a presença das cisternas construídas pelo Programa um milhão de cisternas em todas as 

propriedades, possuem água de qualidade e de grande disponibilidade para o consumo e para 

a produção agropecuária. A irrigação e o abastecimento das caixas d’água convencionais são 

feitos de forma encanada, provenientes de alguns reservatórios de água de uso comum e de 

pequenas barragens feitas pela própria comunidade (FIG. 15 e 16). 

 

Figura 15 – (a) Caixa d’agua abastecida por um dos reservatórios; (b) Caixa d'água 

construída pelo programa P1MC para armazenamento de água da chuva – Comunidade 

Umburana 

    

 (a) (b) 

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 
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Figura 16 – Barragem de água construída por morador – Comunidade Umburana 

 
Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 

 

O programa de formação e mobilização social para a convivência com o semiárido: 

um milhão de cistemas rurais (P1MC) é um plano de reaplicação de tecnologias sociais que 

promove a construção de cisternas de placas, próprias para regiões com escassez de chuvas, 

com a capacidade de armazenar 16 mil litros de água que poderão ser utlizados nos períodos 

de seca. É uma parceria com a Cáritas Brasileira, a Articulação com o Seminárido Brasileiro 

(ASA), o Programa Água Brasil, e a Fundação Banco do Brasil, sendo um recurso eficiente 

no Vale do Jequitinhonha, onde há um índice pluviométrico baixo. No caso de Almenara, as 

comunidades rurais, incluindo Umburana, o armazenamento de água não é algo tão 

necessário, visto a abundância de chuvas durante o ano, porém o acesso à ela em alguns locais 

podem ser dificultados por falta de infraestrutura. 

 

3.2.4  A Unidade Familiar, Produção Agrícola, e Políticas Públicas  

 

3.2.4.1  Unidade Familiar 

 

Com os dados coletados, a observação do espaço geográfico e o modo de vida das 

pessoas, percebeu-se um padrão nas unidades familiares da comunidade, que mesmo com 

diferentes histórias de vida e singularidades que cada família traz, há uma racionalidade em 

comum. Um modo de vida muito semelhante que nos remete a uma visão como um todo do 

local e seus moradores. Foram pouquíssimas as particularidades em relação à organização das 

famílias e no que pretendeu-se pesquisar. Com isso, optou-se por trazer as principais 
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informações que contribuíssem para entender a realidade in loco do segmento,  relacionando-

o com a produção agrícola e a presença das políticas públicas ligadas à família, propriedade e 

produção. 

O tamanho das propriedades varia entre 1,5 e 3 alqueres, visto que muitas delas foram 

repartidas por núcleos familiares, e portanto têm uma padronização no tamanho. Com 

excessão para a “sede” com mais de cinco alqueres, que pertence ao último dono das terras. 

Portanto, estão de acordo com a definição pela Lei 11.326/06 em relação à classe de tamanhos 

de módulos fiscais no Brasil para pequena propriedade, com um tamanho bem reduzido se 

analisarmos a área máxima estabelecida para a região (MAPA 5)
17

. 

 

 

 

Mapa 5 – Mapa de Módulos Fiscais – Brasil/2012 

 

Fonte: INCRA (2012); IBGE (2012).  

 

                                                 

17
 Os moradores utilizam Alquere como medida de suas terras. Um alquere equivale a aproximadamente 19 

hectares. 
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Para a região de Almenara, cada módulo fiscal equivale a 60 hectares, ou seja, na 

região, propriedades com até 240 hectares (12,6 alqueres) equivalem a 4 módulos fiscais – 

tamanho máximo estabelecido pela Lei para ser considerada como “propriedade familiar”. O 

valor de um módulo fiscal no Brasil expressa a área mínima necessária para que uma unidade 

produtiva seja economicamente viável. Na comunidade as propriedades não ultrapassam três 

alqueres (57 hectares), são menores que um módulo fiscal e consideradas portanto como 

minifúndios (INCRA, 2012; IBGE 2012). 

As famílias possuem a posse legal das terras, não sendo comum o arrendamento, e o 

processo de agrego, mesmo que muitos já vivenciaram por muitos anos essa condição em 

outras comunidades. Nos últimos anos, com novas oportunidades de acesso à terra, são 

proprietários e conquistaram esse direito através da compra direta, mesmo que com diferentes 

formas de pagamento e financiamento. Todas possuem a Declaração de Aptdão ao Pronaf 

(DAP), mesmo sem muitos não terem acesso ao Programa de forma direta. As propriedades 

são simples, com construções de pau a pique e alvenaria, com a demilitação das áreas 

marcadas em sua maioria por sercas e por alguns marcos como córregos e elevações (FIG. 

17).  

 

Figura 17 – Unidades Familiares – Comunidade Umburana 

   

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 

 

Há uma pequena variação de organização entre os moradores em relação aos membros 

em cada residência. A presença de idosos é maioria, visto que muitos dos filhos migraram 

para grandes centros à procura de emprego. São Paulo foi o local mais apontado pelos pais 

como destino dessas pessoas. 

Praticamente todos os idosos vivem da renda advinda da aposentadoria. Os casais mais 

jovens presentes na comunidade contam com auxílio do Bolsa Família, o que complementa a 

renda dessas famílias para além da produção, pois a renda da comercialização de alimentos é 
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algo que muitos não contam devido à inviabilidade de produção que será discutida mais a 

frente. 

 

3.2.4.2  Produção Agropecuária e políticas públicas 

 

A mão de obra em quase sua totalidade é exclusivamente familiar, nenhuma família 

contrata mão de obra para a produção agropecuária, com excessão das trocas de favores, 

multirões e parcerias entre as famílias dentro da comunidade. Os homens e as mulheres 

normalmente trabalham em conjunto na roça de acordo com suas possibilidades, mas 

observou-se que os homens possuem maior responsabilidade com o rebanho e a roça, e a 

mulher com os serviços domésticos e os quintais, nos quais a horta e os animais menores se 

encontram. Algo que também reflete o que rege a Lei 11.326/06 em relação à mão de obra da 

unidade que deve ser predominantemente familiar. 

Na pecuária, a criação de gado não é tão expressiva pois a maioria das famílias 

utilizam a produção somente para o consumo, com a produção de leite e a utilização dos 

animais de carga, onde a soltura dos animais é feita dentro do próprio terreno ou em áreas de 

uso comum. Os principais animais observados nas propriedades foram: porcos, galinhas, 

burros, mulas de carga, vacas, bois e cabritos, onde a reprodução dos mesmos é feita em 

pequena escala, tanto para manter o sustento da família, quanto para comercializarem com 

outros produtores (FIG. 18). 

 

Figura 18 – Exemplos de criação de animais – Comunidade Umburana 

    

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 
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As técnicas de produção são tradicionais, com costumes e práticas herdadas e passadas 

por gerações. A roça de coivara ou roça de toco ainda é praticada, e não foi observado 

nenhuma prática considerada moderna, como o uso de insumos agrícolas, máquinas e técnicas 

modernas de produção. A reduzida ou ausência de utilização desses equipamentos é algo 

comum na região, dados os resultados do último censo agropecuário sobre a utilização de 

tratores, implementos e máquinas. 

Notou-se que todas as propriedades possuem os quintais produtivos, com hortas, 

pomares e criação de pequenos animais (FIG. 19). Na produção agrícola os principais 

alimentos observados foram: mandioca, feijão, hortaliças, banana, cana-de-açúcar, cacau, 

urucum, milho, batata-doce, e tomate, além de ervas usadas para o tempero e uso medicinal 

(FIG. 20). Diversos produtos beneficiados são feitos para alimentação em geral, com destaque 

para os derivados da mandioca: farinha, puba; derivados do leite: requeijão, queijo, mantega 

de garrafa, biscoitos e bolos, dentre outras quitandas. 

 

 

Figura 19 – Exemplo de quintal produtivo – Comunidade Umburana, 2018 

 

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 
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Figura 20 – Exemplo de roça, com a produção de mandioca – Comunidade Umburana, 

2018 

 

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 

 

Os alimentos advindos da produção agropecuária e aqueles beneficiados portanto, são 

predominantemente destinados ao próprio consumo, como para a alimentação da família e dos 

animais. Somente três famílias comercializam alimentos e produtos da indústria rural 

frequentemente na feira, como a mandioca, hortaliças, manteiga, requeijão, doces, biscoitos e 

bolos, e algumas famílias em algum momento relataram vender seus produtos (FIG. 21). 

Questionados sobre o interesse para comercialização e o complemento da renda no mercado 

local e regional, os agricultores afirmam a falta de infraestrutura, incentivos municipais e 

governamentais, além da ausência de políticas públicas que trazem assistência técnica e 

investimentos na produção como principais fatores que desmotivam tal fato. 

 

Figura 21 – Exemplo de produção de biscoitos – Comunidade Umburana, 2018 

   

Fonte: Acervo de Marcos Pereira, 2018. 
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Na comunidade, portanto, percebe-se que as atividades de produção são voltadas 

principalmente para o autoconsumo, com pequenas trocas, doações e comércio informal entre 

os próprios moradores e as comunidades mais próximas. Utilizam ainda, práticas tradicionais 

e instrumentos rudimentares, e na persistência, valorizam e matém-se de certa forma o modo 

de vida do trabalhador rural, os costumes passados de geração em geração, a simplicidade do 

campo. Mas é importante levarmos em conta alguns pontos que podem trazer riscos para essa 

tradicionalidade, como a falta de incentivos, a migração dos jovens no campo, e a 

inviabilidade de comercialização dos produtos agropecuários como complemento de renda. 

 

3.2.4.3 Assistência técnica  

 

Como as famílias nesta comunidade obtiveram suas propriedades por compra direta, 

mesmo que algumas financiadas, a utilização de suporte financeiro das políticas de crédito 

fundiário não foram acessadas por grande parte delas, e atualmente, o interesse para acessá-las 

é pequeno entre os produtores, por conta do receio em se comprometer com uma dívida. Para 

eles, expandir suas terras, investir na produção para o mercado através da compra de 

equipamentos, insumos agrícolas e máquinas – dentre outros – pode acarretar em riscos. 

A atual representante da comunidade
18

 relatou que técnicos da EMATER já estiveram 

no local para pensar sobre a realização de cursos de capacitação técnica, como, de quitandas e 

doces para as mulheres, e doma de animais para os homens – mas não passou a ser realidade 

por conta da quantidade mínima de pessoas que não completou-se, além da infraestrutura 

inexistente, como cozinha equipada e adaptada às exigências legais, que são pré requisitos 

para as a realização das propostas oferecidas pela empresa.  

Essa questão foi apontada pela EMATER Regional de Almenara como algo comum 

entre as comunidades rurais do Baixo Jequitinhonha, onde mesmo sendo de interesse dos 

moradores, ainda não foi possível adquirir uma estrutura que suportará projetos de 

capacitação na comunidade. Isso em razão da dificuldade e receio dos agricultores em 

acessarem créditos disponibilizados pelas políticas públicas de financiamento e empréstimo, 

como mostraram os dados do último censo agropecuário (2017) para a região. 

                                                 

18
 Os próprios moradores se organizam e escolheram nos últimos anos seus representantes, os quais são 

responsáveis por articular as demandas e principais decisões da comunidade. 
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A produção agrícola e pecuária – mesmo com a principal finalidade de autoconsumo – 

foi observada em todas as unidades familiares. Porém, por conta do pequeno acesso ao 

mercado local e pela falta de oportunidades – que hoje faz parte de muitas realidades do 

campo brasileiro – as atividades agrícolas ficam cada vez mais inviabilizadas. As tradições 

começam a se perder, e a produção de alimentos fica vulnerável à diminuição, trazendo 

consequências à disponibilidade para comercialização e o abastecimento local e regional. 

Por isso, muitos jovens migraram de Umburana nas últimas décadas pela falta de 

oportunidade, tanto de emprego, quanto de estudos, os quais são apontados como os 

principais motivos do fluxo migratório. Atualmente crianças e adolescentes precisam ou ir 

para as comunidades próximas, ou à cidade de Almenara para os estudos, e muitos que já 

estão se formando no Ensino Médio possuem maior probabilidade de continuar necessitando 

da cidade, seja para se capacitar um pouco mais para o mercado de trabalho ou para alcançar 

o mercado de trabalho. 

Nenhuma das famílias afirmou acessar políticas de financiamento e empréstimo, como 

o Pronaf. Com visto anteriormente, o envolvimento com esses programas ainda é pequeno no 

município, visto que somente 177 estabelecimentos acessaram algum tipo de investimento. O 

Pronaf beneficiou 66 famílias no município no último ano, sendo visível a ausência deste nas 

comunidades rurais (IBGE, Censo agropecuário, 2017).  

Na comunidade Umburana, as famílias apontaram como principais motivos da baixa 

adesão, a burocracia, o anseio em contrair dívidas, e a falta de informação sobre os 

procedimentos. Seria importante para a região, entender mais a fundo – através de uma 

análise mais ampla – quais são os impactos positivos e negativos desse tipo de política na 

comunidade. Portanto, percebemos que o acesso às políticas públicas na Comunida é muito 

pequeno, não sendo uma realidade dos agricultores e de sua produção.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A grande extensão territorial brasileira, riqueza natural e ambiental, somadas aos 

diferentes processos citados, fizeram-se surgir diversos sistemas agrários, nos quais o setor de 

agricultura familiar se insere e se adapta. 

A produção agropecuária está no cerne do desenvolvimento da sociedade brasileira. O 

setor de agricultura familiar – com seus múltiplos arranjos – exerce esse papel fundamental na 

sociedade. Todavia, o segmento busca manter-se reproduzindo seus modos de vida; que ainda 

são marcados por lutas. Luta pela sobrevivência, luta pela conquista de direito à terra, e luta 

por um maior reconhecimento das entidades públicas, como é o caso Vale do Jequitinhonha e 

seus Territórios rurais. 

Observa-se que o Território do Baixo Jequitinhonha possui diversas peculiaridades em 

razão da sua colonização povoamento e ocupação, que definiram em grande parte a formação 

de um sistema agrário marcado pela grande propriedade de pecuária extensiva e as pequenas 

unidades de produção policultoras, na qual a agricultura familiar se insere.  

No município de Almenara, como analisado, os agricultores familiares estão 

significamente presentes no meio rural, bem como nos espaços urbanos destinados a eles, e 

com isso, traz-se algumas perspectivas quanto ao seu perfil, e sua organização em relação à 

produção agropecuária e as políticas públicas, dado seu destaque em diversos aspectos entre 

os municípios que compoem o Baixo Jequitinhonha.  

Certifica-se a importância das feiras livres para o Vale do Jequitinhonha, pois 

constituem um local de passagem e envolvimento não só entre os agricultores, como também 

diversos tipos de feirantes e consumidores sem discriminar faixa de renda, idade e origem. 

Isso mostra que elas valorizam e trazem visibilidade para a agricultura familiar na região em 

que se encontra.  

Em Almenara, isso se assegura, seja pela quantidade de pessoas envolvidas – com o 

contato entre as pessoas do campo e da cidade – ou pela oferta e demanda de alimentos de 

qualidade. Os mercados e as feiras estão sempre cheios, e apesar dos empecilhos encontrados, 

como o caso do transporte, muitos agricultores estão presentes e participam das atividades que 

os envolvem, como a comercialização e inserção nos espaços destinados a eles. 

A diversidade de produtos comercializados nas feiras, com a participação dos feirantes 

agricultores e alimentos vindo da agricultura familiar, tem significado importante para o 

abastecimento e segurança alimentar do município. É fruto de um trabalho prestado pelo 
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agricultor para o suprimento alimentar das cidades. Consumir alimentos frescos e de 

qualidade é um privilégio de cidades que têm feiras livres. 

Ressalta-se ainda sobre a participação da mulher, que além de ser responsável pelo 

trabalho doméstico, contribui na produção agropecuária – mesmo sem ter o devido 

reconhecimento – e protagoniza a comercialização de alimentos e produtos industrializados 

advindos da agroindústria rural nas feiras livres. Essa questão alicerça uma razão para o 

investimento em melhoria da assistência, organização e infraestrutura nas feiras livres, 

reconhecendo-as também como um espaço essencial para o empoderamento e valorização do 

trabalho feminino. 

Em relação ao perfil dos agricultores familiares, os dados mostraram no município de 

Almenara eles estão em maior número perante a agricultura patronal, representada pelas 

grandes fazendas que detém a maioria das terras, mesmo em menor quantidade de 

estabelecimentos. No geral, observa-se uma população rural ainda expressiva perante a 

população urbana. Nota-se também que o número de adultos com mais de 30 anos de idade e 

os idosos acima de 60 anos se sobressaem, revelando uma tendência ao envelhecimento da 

população rural. Um dos motivos observados é a emigração cada vez mais acentuada de 

jovens com menos de 30 anos de idade, em razão da procura de oportunidades de emprego e 

estudo nas cidades e nos grandes centros urbanos.  

A produção dos estabelecimentos agropecuários em geral caracteriza-se pela baixa 

modernização, dada a pequena quantidade de utilização de insumos agrícolas, máquinas e 

equipamentos tecnológicos. A criação de animais é marcada nas pequenas propriedades pelo 

autoconsumo, e nas médias e grandes propriedades pela pecuária extensiva, com destaque 

para a grande quantidade de gado bovino. 

Na produção de alimentos, destaca-se a mandioca como a principal produção do 

município, além de seus produtos derivados, como a farinha de mandioca. A cana de açúcar 

forrajeira também é produzida em alta escala, destinada principalmente à alimentação do 

gado, dada sua grande quantidade na região. Outros alimentos, como verduras, legumes e 

frutas muito consumidas no município e na região também são produzidos nos 

estabelecimentos, caracterizando sua produção como farta e diversa. 

Além da produção agropecuária, a agroindústria se faz muito presente nos 

estabelecimentos. Diversos produtos são beneficiados com alimentos advindos da produção 

agropecuária, e além de servirem para o autoconsumo – fazendo parte da dieta diária das 

famílias – complementam a renda da família ao seren comercializados na zona rural e no 
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mercado local de Almenara, tendo a mulher como principal responsável pelo processo, como 

mencionado acima. 

Sobre as políticas públicas, observou-se o Território do Baixo Jequitinhonha como um 

dos Territórios da Cidadania reconhecido no País como uma das regiões que mais precisam de 

investimentos e mudanças em ínúmeros setores, em especial para as zonas rurais dos 

municípios que compoem o Território. Dentro desses setores, chamou-se atenção para o 

pequeno acesso à políticas públicas, como o Pronaf, visto a falta de investimentos 

viabilizados pelo programa na região, além de iniciativas governamentais, como a Reforma 

Agrária, e a assistência técnica, a qual ainda não sustenta toda a população do rural. 

Almenara mostrou-se mais ativa no recebimento dessas políticas públicas, como o 

PRONAF, se compararmos com os outros municípios do Baixo Jequitinhonha, dos quais 

muitos ainda não receberam auxílios e possuem pouco ou quase nenhum acesso às iniciativas 

e da assistência técnica. Almenara se destaca em relação a sua expressiva população rural, a 

produção de alimentos, aos registros rurais e a sua extensão territorial, e talvez por esse 

motivo, participa mais dos recursos existentes para o setor. 

Porém, mesmo com um maior reconhecimento e participação das devidas políticas no 

Território, existem em Almenara diversas famílias vulneráveis à continuidade de reprodução 

dos seus modos de vida. Muitas famílias ainda não conseguem acessar a esses programas, seja 

por falta de informação, pela inviabilidade ou pela insuficiência de recursos que não 

envolvem todas as unidades de produção. 

A observação direta feita através de trabalho de campo na comunidade Umburana foi 

crucial para visualisarmos um exemplo da configuração da agricultura familiar da região, 

caracterizada por pequenas unidades de produção de base familiar. A estrutura dos 

estabelecimentos, mesmo sendo considerada minifúndios pelo seu pequeno tamanho, 

mostrou-se compatível com a definição de agricultura familiar que traz a Lei 11.326 no 

Brasil. Mesmo não caracterizando todos os estabelecimentos agrícolas do setor em estudo no 

município, a inserção na Comunidade Umburana confirmou diversos aspectos que trazem os 

dados reunidos nesta pesquisa, e mostrou-se como um método alternativo de análise.  

A agricultura familiar observada em Almenara é marcada pelo tradicionalismo, pela 

baixa adesão às técnicas modernas, poucos investimentos em linhas de crédito, sendo 

caracterizadas portanto como pequenas unidades de produção, as quais definem grande parte 

dos sistemas agrários do município. Ainda assim, indica-se uma Análise do Diagnóstico dos 

Sistemas Agrários na região (ADSA), que servirá como um importante instrumento de estudo, 
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e poderá incentivar e fomentar políticas públicas e estratégias para a produção agropecuária. 

Além disso, o acesso às políticas já existentes precisam ser ampliados, dada a necessidade de 

incentivos. 

No geral, concorda-se com o fato de que a agricultura familiar, mesmo em seus 

diferentes formatos, é uma modalidade de agricultura complexa, e estarão de certa forma, 

sempre ligados à família, a propriedade, ao trabalho e a produção. Dentre esses aspectos, as 

políticas públicas devem envolver-se com o intuito de possibilitar a continuidade do modo de 

vida do agricultor familiar, mesmo ele submetendo-se à lógica capitalista aderida no País. No 

caso do Vale do Jequitinhonha – sendo também a realidade de muitas outras regiões 

brasileiras – espera-se as iniciativas possam ainda romper com os estigmas da exclusão, da 

pobreza e da inevitável emigração, que acabam por ameaçar os ciclos naturais de uma diversa 

e riquíssima reprodução sociocultural do seu espaço rural. 

Por ser uma região que carece de mais interesse e atenção das instituições, estudos 

futuros poderão trazer uma clareza maior da realidade da agricultura familiar no Baixo 

Jequitinhonha e seus municípios. Indica-se uma análise mais profunda, que agregue maiores 

detalhes, informações e propriedades mais concretas. Com isso os resultados servirão de 

fomento para novas pesquisas inseridas nas vertentes dos Estudos Rurais e temas 

relacionados; Trarão também a possibilidade de estimular iniciativas e ações de instituições 

federais, governamentais e municipais, além de se consitituirem como instrumentos que 

possam direcionar-se para a atenção e readequação das políticas públicas já criadas.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO COMPLETO 

 

Entrevista n° ______   Data: _____________ 

Comunidade: _________________________ 

 

Parte I - Perfil do Produtor rural 

Estado Civil: Casado ( ) Solteiro ( ) Viúvo ( ) 

Idade: ______ 

 

2) Tem filhos (as) casados residindo na propriedade? Sim (  ) Não ( ) Quantos?______ 

 

Para o caso da resposta ser afirmativa: 

A família de seu filho reside na mesma casa do senhor(a)? Sim ( ) Não ( ) 

 

3) Quantas pessoas vivem na residência? ________________ 

Família /membros 

 

Membro/ Idade Sexo Escolaridade Religião Estado Civil 

      

      

 

4) A família Possuem algum tipo de assistência técnica? Sim ( ) Não ( ) Quais: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5) A família participa de algum tipo de política pública/amparo do governo: Sim ( ) Não ( ) 

Se sim, quais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.1) Benefícios e subsídios proporcionados pela política: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Parte II - Estrutura da propriedade 

 

1) Qual a condição jurídica da propriedade: 

( ) Própria ( ) Arrendamento ( ) Parceria 

( ) Posseiro ( ) Família Outros ____________________ 

( ) Não possui propriedade própria  
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2) Como obteve acesso a terra? 

( ) Herança ( ) Compra ( ) Indenização ( ) Troca (  ) 

Outros ____________ 

No caso de não possuir a propriedade da terra, que tipo de acesso mantém: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3) O Sr.(a) lembra-se quem era(m) o(s) proprietário(s) mais antigos? 

( ) Pais ( ) Avós ( ) Bisavós ( ) Outros________________________ 

 

4) Há quanto tempo reside na propriedade? _____________  

 

5) Possui outra(s) propriedade(s)? ( ) Sim ( ) Não 

 

6) O senhor(a) sabe o tamanho de sua propriedade? ( ) Sim ( ) Não - Área? ___________ 

Compreende até onde vai os limites da propriedade? Sim ( ) Não ( ) 

7) Possui a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP)? Sim (  )  Não (  ) 

8) Possui o Cadastro Ambiental Rural (Car) Sim (  )  Não (  ) 

Observações sobre os limites: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Parte III – Trabalho familiar  

1) Quantos membros participam diretamente na produção? Quais são as principais atividades 

praticadas?  

Homens: ____ Atividades: _____________________________________________ 

Mulheres: ____ Atividades: ____________________________________________ 

Crianças: ____ Atividades: _____________________________________________ 

(Até 14 anos) 

Idosos: ____ Atividades: ______________________________________________ 

(Acima de 65 anos) 

 

2) Contrata ajudante em alguma época do ano? Sim ( ) Não ( )  

Se sim: Quantos? _______ Por quanto tempo aproximadamente no ano? 

______________________________________________________________________ 

Para quais atividades? ___________________________________________________ 

 

3) Comercialização dos produtos:  

a) Quem faz as vendas?___________________________________________________ 
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b) Quando?________________________ c) Onde? ____________________________ 

d) Quem coloca os preços/em que parametros?  

______________________________________________________________________ 

 

4) Participa da feira livre: ( ) Sim ( ) Não 

( ) Para vender ( ) Para comprar ( ) Convívio 

 

5) Produz algum tipo de artesanato? ( ) Sim ( ) Não 

Especificar: ____________________________________________________________ 

 

6) Qual a principal fonte de renda familiar (em ordem crescente): 

( ) Lavoura ( ) Comércio local ( ) Alternativos (produtos da indústria rural) 

( ) aposentadoria ( ) Artesanato ( ) Salário de fora ( ) Trabalho sazonal 

( ) Benefícios assistenciais __________________ ( ) Outros ___________________ 

 

7) Qual o transporte mais utilizado para transportar/comercializar a produção: 

( ) Veículo próprio ( ) Caminhão/ônibus feirante ( ) Outros: ____________ 

 

 

 

8) Quanto ao trabalho da família fora da propriedade: 

 

Membros Idade Atividade Temporário Fixo Tempo de 

permanência 

Local 

      

      

 

* Sazonal 

** Perto da propriedade ou região 

 

9) Algum membro da família migrou? Sim (  )  Não (  ) 

Se sim: 

Membro Atividade Motivo Contribuição para 

a renda da família 

Ano de 

migração 

     

     

 

10) Instrumentos utilizados na agropecuária: 

a)Quanto à utilização de ferramentas/instrumentos tradicionais: 
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Na agricultura: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Na pecuária: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Na produção de produtos e artesanatos (indústria rural): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Quanto à utilização da tecnologia: 

Na agricultura: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Na pecuária: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Na produção de produtos e artesanatos (indústria rural): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11) Técnicas de trabalho 

a) Utiliza técnicas tradicionais: (  ) Sim  (  ) Não. Se sim, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Utiliza técnicas modernas: (  ) Sim  (  ) Não. Se sim, quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Parte IV – Perfil da produção 

1) Tipo da Produção agrícola: 

 

Produto Área Quantidade DCF¹ DV² Quantidade 
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cultivada produzida vendida/mês 

Legumes      

Frutas      

Hortaliças      

Grãos      

 

1- Destinada ao consumo familiar 

2- Destinada a venda 

 

Tipos de Frutas: _________________________________________________________ 

Tipos de Verduras: _______________________________________________________ 

Tipos de Legumes: _______________________________________________________ 

 

2) Indústria de transformação rural: 

 

Produto Quantidade 

produzida 

(período de 

tempo e 

quantidade) 

Quantidade 

vendida 

(período de 

tempo e 

quantidade) 

Produção 

Coletiva na 

comunidade 

Produção 

individual 

na unidade 

Observações 

      

      

 

3) Onde os produtos são vendidos? (colocar a diversidade das opções de venda) 

a) Feira Livre ( ) b) Supermercado (  ) c) Ambulantes (  ) 

c) Compra direta do governo (  ) outras cidades ( )  

No caso da feira, quantos membros participam na feira? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4) Produz algum tipo de planta para uso medicinal: a) Sim ( ) b) Não ( ) 

Se sim, quais os principais: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5) Atividade pecuária quanto à produção: 

 

a) Gado bovino: ( ) Sim ( ) Não 

“Se a resposta for não, ir para questão d”. 

b) Se sim, qual tipo? ( ) Leite Nº ______ ( )Corte Nº _______ ( ) Bezerros Nº____ 

c) Alimentação do gado: ( ) Ração ( ) Sal ( ) Pastagem Natural ( ) Pastagem 

plantada ( ) Outros _______________ 
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d) Possui eqüinos? 

( ) Cavalo: Nº_______ ( ) Jegue: Nº ______ ( ) Mula: Nº ________ 

e) Muares: N°_______ Animais de carga 

f) Porcos: nº _________ Consumo: ___________ Venda: __________ Local:________ 

g) Galinhas: nº________ Produção de ovos: ________ Consumo: ___________ Venda: 

__________ Local: ___________ 

h) Reproduz o rebanho: ( ) Sim  (  ) Não 

 

6) Em relação à produção de leite/Beneficamento da matéria prima da pecuária 

 

a) Produção litros/dia - período da seca ___________ período das águas _________________ 

b) Destino: (  ) Consumo próprio ( ) Comércio: _____________________________________ 

c) Confecção de produtos derivados: 

( ) Queijo ( ) Requeijão ( ) Doce ( ) Outros _______________________________________ 

d) Destino: ( ) Consumo próprio ( ) Comércio: ____________________________________ 

e) Quantidade diária: ____________ Responsável pela produção ______________________ 

 

7) Tipo de acesso a água/Irrigação: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Observações: 

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Lei nº 11.326/06 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006. 

Regulamento  

Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1o  Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação 

das políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 

Rurais. 

 

Art. 2o  A formulação, gestão e execução da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais serão articuladas, em todas as fases de sua formulação e 

implementação, com a política agrícola, na forma da lei, e com as políticas voltadas para a 

reforma agrária. 

 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar 

rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,  simultaneamente, aos seguintes 

requisitos: 

 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas 

ao próprio estabelecimento ou empreendimento; 
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III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada 

pela Lei nº 12.512, de 2011) 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 

§ 1o  O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica quando se tratar de 

condomínio rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por 

proprietário não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. 

 

§ 2o  São também beneficiários desta Lei: 

 

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste 

artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles 

ambientes; 

II - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste 

artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície  total de até 2ha (dois hectares) ou 

ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em 

tanques-rede; 

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV 

do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os 

garimpeiros e faiscadores; 

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e 

IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente. 

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e 

IV do caput do art. 3º;                    (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e 

comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do 

art. 3º.                   (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

 

§ 3o  O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e condições 

adicionais de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos 

agricultores familiares, de forma a contemplar as especificidades dos seus diferentes 

segmentos.                    (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 
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§ 4o  Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que 

atendam a percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou 

associados e de matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses 

agricultores, conforme disposto pelo CMN.                        (Incluído pela Lei nº 12.058, de 

2009) 

 

Art. 4o  A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais 

observará, dentre outros, os seguintes princípios: 

 

I - descentralização; 

II - sustentabilidade ambiental, social e econômica; 

III - eqüidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, geração e etnia; 

IV - participação dos agricultores familiares na formulação e implementação da política 

nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. 

 

Art. 5o  Para atingir seus objetivos, a Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução das ações, de 

forma a compatibilizar as seguintes áreas: 

 

I - crédito e fundo de aval; 

II - infra-estrutura e serviços; 

III - assistência técnica e extensão rural; 

IV - pesquisa; 

V - comercialização; 

VI - seguro; 

VII - habitação; 

VIII - legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária; 

IX - cooperativismo e associativismo; 

X - educação, capacitação e profissionalização; 

XI - negócios e serviços rurais não agrícolas; 

XII - agroindustrialização. 
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Art. 6o  O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação. 

 

Art. 7o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília,  24  de julho  de  2006; 185o da Independência e 118o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Guilherme Cassel 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.7.2006 
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ANEXO B – DADOS DO CADERNO TERRITORIAL PARA O BAIXO 

JEQUITINHONHA 

 

Tabela 8 – Dados demográficos do Baixo Jequitinhonha, 2000-2010 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2000); IBGE, Censo Demográfico (2010). MDA, 2015. 

 

Tabela 9 – Indicadores Socioeconômicos do Baixo Jequitinhonha, 2000-2010 

 

Fonte: Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2000); IBGE, Censo Demográfico (2010). MDA, 2015. 
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Tabela 10 – Políticas Públicas para Almenara, 2011-2012 

 

Fonte: PBSM/MDA (mar/2015); PBSM/MDA (fev/2015); PAA Data/SAGI/MDS (set/2014); FNDE (dez/2012). 

MDA. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


