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APRESENTAÇÃO

Ao termo proposto a I Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e
Solidário do Distrito Federal, foi respondido, de forma concreta, o compromisso firme
do nosso Governo em ouvir a sociedade, em especial a do meio rural, para a formulação, em sintonia com cada segmento, de políticas públicas para o desenvolvimento
rural sustentável.
Esta primeira Conferência constituiu-se em um espaço privilegiado e aberto ao
diálogo entre o Estado e a sociedade. Coube à sociedade, nesta constante interação,
apresentar as suas demandas dentro das dimensões que envolve o desenvolvimento,
enquanto ao Estado o de cumprir o papel de induzir as dinâmicas necessárias a esse
processo, de forma a ouvir atentamente as demandas e colher subsídios para a formulação de políticas necessárias, para atender a cada demanda apresentada durante
todo esse processo.
Com isso, a realização deste evento atendeu aos objetivos propostos, que
foram os de assegurar que a sociedade, as lideranças e os diversos segmentos rurais,
mais do que presentes, participassem de forma ativa.
E esse foi o compromisso assumido pela Secretaria de Agricultura, ao coordenar
a realização dos trabalhos desta Conferência, pois, assim, assumiu seu papel de articuladora das ações do Governo e do desenvolvimento rural sustentável e solidário.
Desta forma, atendeu-se ao lema: “Da agricultura que temos para o desenvolvimento rural que queremos”, o que implica no compromisso de buscar a mobilização de
todos os envolvidos, para democraticamente vislumbrar um novo caminho para o
desenvolvimento rural do Distrito Federal.

Agnelo Queiroz
Governador do Distrito Federal
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PREFÁCIO I

A Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito
Federal, em conjunto com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e as
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, estabeleceu ampla parceria com o
Governo Federal e com a sociedade civil organizada, com foco nos segmentos rural e
urbano com atividade rural e suas instituições representativas, para a realização da I
Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário do Distrito Federal.
A Conferência foi realizada no Centro de Estudos Sindicais (CESIR), no MSPW,
Quadra 02, Lote 02, Núcleo Bandeirante, DF, nos dias 2 e 3 de junho de 2011, sendo
precedida de 21 Pré-Conferências Regionais, Setoriais e Territoriais, realizadas na
primeira quinzena de maio de 2011.
O objetivo foi estabelecer compromissos mútuos, num processo que culminou
na apresentação de sugestões e propostas para a melhoria da qualidade de vida no
Distrito Federal e no Entorno.
O Relatório Final a seguir descreve todas as 21 Pré-Conferências Regionais e a
Conferência Distrital, em que apresenta um conjunto de propostas da base da sociedade rural, reunidas em seis grandes eixos de debate.
Desta forma, tem-se a certeza de que a I Conferência de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário do Distrito Federal foi includente, participativa e, em seu texto
final, expressou os anseios das comunidades rurais.

Lúcio Taveira Valadão
Secretário de Estado de Agricultura
e Desenvolvimento Rural
Presidente do Conselho de
Desenvolvimento Rural Sustentável
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PREFÁCIO II

A Fundação Banco do Brasil, que tem como missão desenvolver ações sustentáveis de inclusão e transformação social, tem a honra de ser parceira na produção deste
documento, fruto da I Conferência de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário
do Distrito Federal.
Acreditamos que o espaço gerado pelas conferências regionais e setoriais, com
o efetivo envolvimento da sociedade civil na formulação de propostas para subsidiar a
construção de políticas públicas, representa um marco para o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal.
A Fundação Banco do Brasil firmou um termo de parceria com a Secretaria de
Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e com a EMATER-DF, com o
objetivo de unir forças para desenvolver ações e projetos de fomento à agricultura
familiar no Distrito Federal, especialmente na região da bacia do rio São Bartolomeu.
Essa parceria reflete o nosso compromisso de apoiar ações sustentáveis de
geração de trabalho e renda. Temos a certeza de que, com a contribuição de todos,
construiremos juntos iniciativas que possam garantir uma melhor qualidade de vida
para a população rural do Distrito Federal e Entorno.

Jorge Streit
Presidente da Fundação Banco do Brasil
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I. Propor diretrizes, estratégias e subsídios
para formular políticas de estado para o desenvolvimento rural sustentável e solidário do
Distrito Federal;
II. Oferecer subsídios para a construção de
planejamento estratégico da Seagri-DF;
II. Subsidiar a elaboração da proposta orçamentária da Seagri-DF e suas vinculadas;
IV. Subsidiar a reformulação da estrutura
orgânica da Seagri-DF;
V. Subsidiar a proposição do Plano Plurianual
(PPA) 2012/2015

VI. Colaborar na definição e na orientação de
programas de governo;
VII. Propor reformulação aos marcos regulatório das políticas públicas distritais, objeto do
Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR), do
Plano de Desenvolvimento Rural do Distrito
Federal (Pró-Rural-DF/RIDE), do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf), do Fundo Constitucional do
Centro-Oeste (FCO), entre outros;
VIII. Definir prioridades para o desenvolvimento
de políticas públicas na área rural do Distrito
Federal e Entorno (RIDE).
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INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES

No processo de discussão das Conferências Regionais, Territoriais e Setoriais e na
Conferência Distrital, contou-se com a participação ampla e representativa de várias Instituições
federais, estaduais e municipais, organizações,
entidades e segmentos sociais; representantes
dos poderes executivo, legislativo e judiciário;
representantes de sistemas de agricultura;
representantes de entidades de trabalhadores
rurais; empresários; órgãos públicos; sociedade
civil; movimentos de afirmação da diversidade e
conselhos regionais de desenvolvimento rural.
Por ocasião das conferências regionais,
territoriais e setoriais, recomendou-se a paridade entre homens e mulheres, para assegurar as
questões de gênero. Com isso, para a escolha
dos delegados, foram estabelecidas as cotas de,
no mínimo, 30% para mulheres, bem como de,
no mínimo, 20% para jovens e de 10% para os
idosos, sendo que das cotas: 30% eram para
representantes de instituições do poder público,
45% para representantes de agricultores
familiares, 20% para as representantes de
agricultores patronais e 5% para organizações
não governamentais (ONGs).

“Podemos considerar o desenvolvimento
rural sustentável como um processo que articula e
busca conciliar os diversos interesses de atores e
grupos sociais, setores econômicos, práticas
culturais, bem como diversas realidades e disponibilidade de recursos ambientais em nome de uma
melhor qualidade de vida para esta e para as futuras
gerações que vivem em regiões rurais.”
1ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário.

13
14

O Conselho de Desenvolvimento Rural
Sustentável do Distrito Federal, com atuação no
âmbito do Território do Distrito Federal, e os
Conselhos Regionais de Desenvolvimento Rural
Sustentável, com atuação nas Regiões Administrativas do Distrito Federal, têm por finalidade
propor diretrizes para elaboração e implementação de políticas públicas rurais,

constituindo-se em espaço de concertação e
articulação entre os diferentes níveis de governo
e organizações da sociedade civil, para o
desenvolvimento rural sustentável, a reforma
agrária e a agricultura familiar, conforme
estabelece o Decreto n° 28.860, de 13 de março
de 2008.
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O Distrito Federal há muito tempo
carecia de uma consulta aos atores do processo
de desenvolvimento do espaço rural, para
melhor planejar e atender as necessidades da
população urbana e rural e dos setores envolvidos. A dinâmica e as novas institucionalidades
no espaço rural obrigam governos e sociedade
civil a estabelecerem diálogos e proposições
para tornar mais efetivos os esforços que
buscam um desenvolvimento com maior
sustentabilidade.
Os movimentos políticos e os novos
padrões de consumo da atual sociedade influem
diretamente nas estratégias políticas e legais
(novo código florestal), econômica (produtos
pré-processados), social (organização social
para participar de mercados institucionais),
agroambiental (produtos agroecológico e
florestal), tecnológicas (uso de insumos e de
inovações tecnológicas mais sustentáveis),
entre outras. Essa multidimensionalidade do
processo faz com que o Governo procure novas
parcerias para formular políticas, planos,
programas e projetos que irão atender todas
essas demandas.
Assim, a participação da sociedade na
construção das principais estratégias de ação do
Governo não só aperfeiçoa os esforços e os
recursos do Estado como também atende às
demandas do espaço rural, em médio e longo
prazos.
Representantes da Secretaria de
Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural
do Distrito Federal (Seagri-DF) acreditam que
para construir este novo caminho é imprescindível a participação dos atores envolvidos no
processo de desenvolvimento, com planejamento orçamentário e otimização de recursos
disponíveis. Com esta filosofia de trabalho, o
Governo pretende atender as demandas dos
segmentos dos agricultores familiares e

patronais, dos trabalhadores, jovens, mulheres e
idosos rurais, suas organizações de classe e
demais instituições envolvidas no processo de
desenvolvimento rural do Distrito Federal.
Os resultados de todo esse processo
instituído teve como abrangência não só o
atendimento à população rural com políticas de
desenvolvimento rural, mas também à população urbana, com maior segurança alimentar e
nutricional.
CENÁRIO DO ESPAÇO RURAL
O espaço rural tem função estratégica
para toda sociedade, pois é desse espaço que
sai a maioria da matéria-prima para a indústria, e
também a garantia de segurança alimentar por
meio da agricultura familiar, com mais dinamismo na economia; é dele que se obtém melhor
qualidade de vida para toda população, além da
manutenção da qualidade do ar e da água. Com
essa visão, a lógica da análise das questões que
envolvem o espaço rural deve ser diferente
daquelas de outros setores.
Além disso, no espaço rural, principalmente nas cidades mais antigas, verdadeiros
tesouros culturais devem ser preservados e
discutidos sobre a ótica de um desenvolvimento
rural sustentável.
Em países em que a população, em
algum momento da história começou a sofrer
com a fome, o espaço rural é muito mais valorizado que no Brasil. Apesar de que, nas últimas
décadas, o Estado brasileiro reconheceu a
necessidade de valorizar mais a função estratégica do espaço rural e, com isto, instituiu marcos
regulatórios e institucionais que se aproximam
mais das especificidades do espaço rural. Uma
dessas evidências é a criação do Ministério de
Desenvolvimento Agrário (MDA) e de outras
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Secretarias de Estado de Desenvolvimento
Rural, que assumem ações estratégicas de
desenvolvimento dos territórios rurais e com
tratamento legal diferenciado para o segmento
dos agricultores familiares.
MARCOS REGULATÓRIOS
Toda proposta de desenvolvimento para
um território tem por obrigação estar em conformidade com as leis, normas e outros instrumentos que regulam e organizam a sociedade e suas
atividades. Os marcos regulatórios definem, ao
longo do tempo, as instituições que compõem a
estrutura de Estado e o comportamento da
sociedade.
Alguns marcos legais denominados
como pétreos são mais estáveis ao longo da
história, e estão instituídos na Constituição de
1988. Outros, mesmo estando na constituição ou
em outros regramentos, podem ser modificados
ao longo da história. No entanto, cabem àqueles
que são sujeitos a essas regulamentações
estarem atentos para debater as vantagens e as
desvantagens do processo de evolução, além de
buscar o enquadramento dentro das suas
prerrogativas, para assim evitar novas barreiras
e/ou punições.
A Constituição de 1988 foi designada
como “Constituição Cidadã”, pois em seus
preceitos valoriza a participação e a gestão
social. Aos poucos a sociedade brasileira ficou
mais atenta a essa questão, e passou a intervir
mais nas atividades do Governo e do Estado.
Atualmente, a sociedade tem demonstrado mais
capacidade de participação na formulação de
leis, a exemplo da Lei da Ficha Limpa, unida em
conselhos, colegiados e outras organizações
sociais, com participação na criação de políticas
públicas e na gestão de processos públicos e até
mesmo em contas dos poderes públicos.

MARCO LEGAL
O marco legal é composto por alguns
instrumentos que são utilizados no planejamento
governamental e que devem guardar compatibilidade entre si. Entre eles destacam-se: Plano
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Orçamento Anual (OA), Plano de
Desenvolvimento Econômico e Social (PDES),
Plano Diretor de Ordenamento Territorial do
Distrito Federal (PDOT).
O PDOT foi bastante discutido na
Conferência, pois ele tem passado por muitas
modificações, as quais podem vir a ameaçar o
espaço rural e suas atividades, o que é preocupante, pois afeta o principal fator de produção
dos empreendedores rurais, que é a terra. Com
isso, é preciso estar atendo ao texto relativo ao
conceito e aos seus objetivos. Ele tem por
finalidade propiciar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da propriedade urbana e rural e o
uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território, de forma a assegurar o
bem-estar de seus habitantes e a manutenção
da qualidade ambiental. Passou a ser um
instrumento básico das políticas públicas e da
orientação dos agentes públicos e privados que
atuam no território do Distrito Federal.
O Desenvolvimento Urbano e Territorial
do Distrito Federal é desenvolvido em consonância com o Plano Diretor, constituindo parte do
processo contínuo e integrado do planejamento
territorial. Na elaboração dos planos setoriais do
Governo do Distrito Federal, eles devem
adequar-se ao disposto no PDOT, pois compatibilizam as condicionantes ecológicas e ambientais para o uso e a ocupação dos espaços
territoriais definidos na lei de uso e ocupação do
solo.
O PDOT é composto pelo zoneamento e
unidades de planejamento territorial, bem como
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bem como de estratégias de ordenamento
territorial e de áreas econômicas, e define em
que áreas devem ser desenvolvidas as atividades, explorações e empreendimentos rurais.
Outros marcos legais influenciam
diretamente no dia a dia daqueles que utilizam o
espaço rural, para as mais diversas atividades.
Depois da Conferência Rio 92, o mundo assumiu
uma pauta que valoriza ainda mais os elementos
ambientais e ecológicos. Isto trouxe à tona a
importância das exigências contidas em leis
ambientais, de agrotóxicos e de recursos
hídricos. Exigências estas que influem, também,
diretamente na sustentabilidade e nos custos de
produção das atividades do espaço rural.
A legislação trabalhista aplicada ao
espaço rural foi instituída quase como uma
extensão da legislação trabalhista urbana. Ao
longo do tempo ela sofreu pequenas modificações e adaptações para as atividades rurais,
mas mesmo assim ainda não levam em conta as
especificidades da produção rural, que conta
com ciclos biológicos de difícil modificação e
com tempo determinado de produção e dependência das condições climáticas.
Outros marcos foram citados, como o
tributário, que ainda necessita ser melhorado,
pois, por ser o espaço rural o principal produtor
de matéria-prima e importante desencadeador
de outras atividades secundárias e terciárias da
economia, deve-se ter tratamento diferenciado
para fazer jus à máxima: “uma ano de fartura no
campo, cinco anos de felicidade na cidade”.
MARCO INSTITUCIONAL
Como consequência quase direta dos
marcos legais, estabeleceu-se o marco institucional. Assim, em razão da Constituição 1988 ser
uma constituição cidadã, que faculta maior
participação da sociedade civil, instituiu-se
diversos conselhos, colegiados, organizações

sociais (OS) e organizações sociais civis de
interesse público (OSCIP), entre outras. A
construção de políticas públicas específicas
também irá gerar instituições que irão colocar em
prática tais políticas. É o caso do Programa de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf),
que auxiliou na instituição da Secretaria de
Desenvolvimento Territorial (SDT) e da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF), no Ministério do
Desenvolvimento Agrário.
Na Lei Orgânica do Distrito Federal está
descrito as competências e atribuições da
assistência técnica e extensão rural que,
consequentemente, estabelece a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito
Federal (EMATER-DF). E, assim, sucessivamente acontece com outros órgãos que foram
instituídos no Governo do Distrito Federal (GDF),
para dar conta dos atributos dos marcos legais.
Para uma visão setorial do espaço rural,
o marco institucional do GDF fica quase restrito à
Seagri-DF e suas vinculadas. No entanto, tendo
em vista a modernização deste espaço e suas
especificidades, a abrangência somente setorial
do marco institucional não tem capacidade para
construir ações para desenvolvê-lo. E, com isso,
novas institucionalidades foram estabelecidas.
N O V A S I N S T I T U C IO N A L I D A D E S NO
ESPAÇO RURAL
Nas últimas décadas, o espaço rural no
Brasil teve várias interferências, seja pela
reforma administrativa do Estado Brasileiro, que
reduziu os recursos disponíveis para o setor,
seja pela queda na lucratividade das atividades
agropecuárias, ou mesmo pelos novos padrões
de consumo da sociedade. Essa conjunção de
fatores fez com que houvesse um novo repensar
político, institucional e social sobre a forma de
atuação pública e privada no espaço rural.
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PLURIATIVIDADE
Desde quando se iniciou a crise de
lucratividade na década de 1980, tomou-se
como consequência que apenas parte dos
empreendimentos rurais, justamente os com
maior escala de produção, tinham sustentabilidade e, com isso, parte da população rural teve
basicamente duas opções: ou migrar para
cidade a procura de novo ofício ou, ainda,
diversificar a fonte de renda com atividades
agrícolas e não agrícolas. Assim, estabeleceuse a pluriatividade no espaço rural que, no
Distrito Federal, teve uma importância muito
grande, pela proximidade do espaço rural com o
espaço urbano.
Boa parte dos proprietários de propriedades rurais, com módulo agrário de até 50
hectares, foi forçada a procurar outras atividades
de trabalho para manter o padrão de vida. Como
consequência, eles conseguiram um melhor
padrão e, com isso, influenciaram os modos de
produção do espaço rural, e atribuiu a esse
espaço novas funções, denominadas de
multifuncionalidades do espaço rural.
MULTIFUNCIONALIDADE
O espaço rural do Distrito Federal, ao
longo do tempo, foi adquirindo outras funções
além da produção de matéria-prima, alimentos,
fibras e energia. Tanto a crise de lucratividade
das atividades agropecuárias quanto os novos
modos de consumo da sociedade brasileira
impuseram ao meio rural novas funções. A
exemplo da função de moradia do Altiplano
Leste e Lago Oeste, a função de preservação
ambiental, assumida por parte dos chacareiros
do Lago Norte, a função de valorização da
cultura rural, assumida pelos produtores de
Planaltina, DF, com a realização anual da festa
do Produtor Rural em Tabatinga e da festa do
Divino em diversos locais, a função de prestação
de serviços, assumida pelos empreendimentos

de turismo rural, campos de futebol, de aluguel, e
estabelecimento para eventos sociais (casamentos e festas).
Algumas comunidades rurais já assumem funções de preservação e produção de
água (na cidade de Extrema, MG), preservação
da qualidade do ar (queima de canaviais no
Estado de São Paulo), recebimento do lixo
processado e do lodo de esgoto produzido pela
área urbana de Brasília, DF. Fato este que deve
ser analisado, para verificar se é conveniente o
empreendedor rural assumir mais essa função.
Em razão da falta de trabalho para as
pessoas sem preparo profissional, o espaço
rural assumiu a função de gerador de ocupações
trabalhistas e empreendedoras, principalmente
na ocorrência e implantação de assentamentos
de toda natureza. Por outro lado, boa parte das
propriedades do Distrito Federal funciona como
área de lazer para os seus proprietários, criando
até mesmo um paradoxo com a função anterior.
Cita-se, ainda, duas funções que são as
atividades do setor secundário da economia,
como as agroindústrias e as fábricas de detergente, vassouras, entre outras; e as atividades
do setor terciário de prestação de serviços, como
o turismo rural. Isto aponta que as atividades do
meio rural do Distrito Federal estão presentes
nos três setores da economia, o que poderá
trazer consequências boas e ruins à população
rural.
Todas essas funções assumidas pelo
espaço rural do Distrito Federal impõem um novo
repensar sobre esse setor, pois ele deixou de ser
só agrícola e produtivista. Com isso, um espaço
rural assumindo tantas funções irá necessitar de
novas políticas públicas e privadas, bem como,
de melhor adequação institucional para atender
às demandas, tanto da população rural quanto
das atividades socioeconômicas já estabelecidas. E este desafio perpassa diversas esferas de
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Estado, segmentos produtivos e beneficiários
dos serviços públicos.
NOVOS PADRÕES DE CONSUMO DA
SOCIEDADE
O padrão de consumo de uma sociedade define os principais sistemas de produção de
uma atividade econômica. Por isso, é importante
conhecer o desejo de consumo dos consumidores para depois analisar a tendência de produtos
e serviços que serão demandados, o que irá
influenciar diretamente as atividades e as
explorações agropecuárias.
A atual sociedade pauta seu consumo,
basicamente, nos seguintes elementos: ética,
estética, longevidade, sustentabilidade, espaço
e gênero. E na busca de um consumo ético,
observa-se que alguns movimentos da sociedade vêm ao encontro dessa demanda com a
valorização dos produtos da economia solidária
e do mercado justo, dispondo-se a pagar mais
caro, por saber que o valor não se restringe
somente ao produto, mas, principalmente, a uma
causa de justiça social.
Outro comportamento dos consumidores já definido na sociedade é da estética. Os
padrões de beleza estabeleceram parâmetros,
para o corpo feminino e masculino, de silhuetas
bem definidas, ou até mesmo uma valorização
do padrão esquelético para mulheres e musculoso para homens. Isso fez crescer toda uma
demanda de produtos “light”, com baixa quantidade de açúcares, amido e gordura, para as
mulheres, e de produtos concentrados em
proteína e energia, para homens, divergindo dos
preceitos nutritivos de um bom balanceamento e
equilíbrio nutritivo. Somando-se a isso, ainda
tem-se uma crescente demanda por produtos
denominados nutracêuticos, que, dependendo
da época, tem sempre um produto da moda, ou

seja, mais procurado pelos consumidores.
Houve época que era confrei, babosa, brócolis,
linhaça e, atualmente, a graviola.
Em decorrência de doenças tidas como
modernas – a exemplo da “vaca louca” e do
câncer, adquiridas, segundo alguns pesquisadores, pelo consumo de produtos industrializados
–, parte dos consumidores optam por produtos
mais saudáveis, evitando o consumo de produtos convencionais e industrializados. Assim, o
aumento da demanda por produtos tidos como
“caipira”, “da roça”, “orgânicos”, “da agricultura
familiar” e artesanal tem sido mantido nestes
últimos anos. Pois esses produtos, além de
atender aos preceitos da longevidade, atendem
também às questões que envolvem a sustentabilidade, e influenciam até mesmo o tipo de
tecnologia que deve ser apropriada ou não.
Outra alteração verificada é o maior consumo de
frutas, verduras, carnes brancas e alimentos de
nicho de mercado ou de “boutiques” (minicenoura, abobrinha colorida entre outros).
Os consumidores, por questões de
saudosismo telúrico e por estar a cada dia
enfrentando processos mais estressantes em
seus modos de vida, apelam por demandas de
produtos e serviços que economizam tempo e
passam a sensação de maior apropriação de
“espaços”. Assim, a cada dia aumenta a demanda por produtos utilizados na construção de
jardins e quintais e de flores de vaso e corte,
numa concepção clara que o ser humano, que foi
tão rapidamente urbanizado, procura valorizar
ainda mais a natureza e o natural. A busca por
serviços do turismo rural confirmam essa
tendência.
Nos últimos tempos, a mulher vem
assumindo mais espaço no trabalho formal e
como chefe de família. Isto também impôs uma
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nova conduta e procedimento no seu dia a dia, o
que levou a um aumento da demanda por
alimentos pré-processados, tais como, verduras
e legumes higienizados, pratos de comida
semipronta, e maior procura por restaurantes
com venda de comida por quilo (self-service), e
isso também influenciou no tipo de produto
demandado da produção rural.
REFORMA ADMINISTRATIVA
O Estado Brasileiro, na década de 1990,
passou por uma reforma administrativa, que
trouxe consequências para o desenvolvimento
do espaço rural, uma vez que os recursos
públicos, de forma bem resumida, foram
divididos em: obrigatórios, voltados para saúde,
segurança e educação; e residuais, voltados
para as demais atividades públicas, com a
inclusão das atividades agropecuárias. É
importante observar que, para se ter acesso aos
recursos residuais, são exigidos dos segmentos
da sociedade maior organização e o seu
empoderamento, para disputar esses recursos e
para evitar, assim, os sucessivos contingenciamentos que recaem sobre o setor agropecuário.
A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
E O ACESSO AOS RECURSOS
De maneira geral, tem-se no país duas
grandes tendências no que diz respeito à
implementação de projetos de desenvolvimento
do espaço rural brasileiro: uma baseada no
desenvolvimento agrícola, centrada no agronegócio, cuja natureza é eminentemente setorial;
outra que adota o princípio do desenvolvimento
rural, com a integração de atividades agrícolas e
não agrícolas, rurais e urbanas, multissetoriais e
territoriais. Evidentemente, entre esses dois

projetos, representando as alternativas políticas
de maior peso, encontra-se uma heterogeneidade de situações intermediárias que contribuem
ainda mais para ampliar a complexidade das
relações sócio-rurais.
Nos últimos anos, é inegável que o
aumento da competitividade do agronegócio, por
meio da especialização produtiva, da adoção de
tecnologias de ponta e da produção em larga
escala, tem sido fundamental para a obtenção de
saldos no comércio exterior e para equilibrar as
contas da economia do país. No entanto, nas
regiões ocupadas predominantemente pelo
agronegócio, observa-se também uma fragilidade das redes formadas por micro e pequenas
empresas, detentoras de inegáveis potencialidades para revitalizar as dinâmicas econômicas
locais. E o crescimento e a intensificação dos
ciclos de mercadorias negociadas no mercado
internacional (commodities) têm contribuído
pouco para a diversificação das localidades
rurais.
Este modelo de desenvolvimento
agrícola é considerado por muitos analistas
como de grande sucesso, pois a produção de
grãos (tomada como único indicador deste
sucesso) cresceu nas últimas décadas a taxas
consideráveis, o que indica a ocorrência de uma
forte elevação da produtividade das culturas.
Mas é importante registrar que parte da agricultura familiar tem participação neste processo,
seja na ampliação da sua participação na
produção de mercadorias negociadas no
mercado internacional (commodities), seja no
auxílio à intensificação da monocultura, o que
contribui para a expansão do êxodo rural e a
dependência de insumos químicos e de sementes melhoradas, além de afetar o nível de renda
deste segmento de produtores.
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Em paralelo ao modelo acima citado,
observa-se o surgimento de uma nova proposta
de desenvolvimento rural, com enfoque nas
diferentes dimensões da sustentabilidade
(econômica, sociocultural, institucional, políticolegal, ambiental e territorial). De acordo com os
princípios e práticas dessa proposta, o espaço
rural tem um papel central na construção de um
novo projeto de sociedade, sendo visto como um
espaço que deve diversificar e multiplicar a
pluralidade, tanto dos sistemas de produção,
não os uniformizando, quanto das atividades
rurais não agrícolas; viabilizar novas estratégias
de conservação ambiental compatíveis com a
produção sustentável; promover e estimular
dinâmicas de inclusão social e promoção da
igualdade; e gerar alternativas tecnológicas que
favoreçam a disseminação da autonomia
relativa de produtores familiares.
Essas características direcionam para
um espaço rural que assegure a existência da
diversidade de agroecossistemas, com a
valorização de atividades agroecológicas,
orgânicas e agroflorestais; a integração de
diferentes setores econômicos; o resgate e a
valorização das formas tradicionais de manifestação e produção cultural e dos saberes locais
acumulados e repassados de geração a geração; o fortalecimento das formas de organização
comunitária; e a valorização e recriação das
identidades coletivas. Esses são traços essenciais de um espaço rural que integra a diversidade
cultural dos grupos sociais que o amolda.
É preciso considerar, ainda, a dimensão
estratégica das políticas públicas e dos instrumentos existentes que fortalece econômica,
social e politicamente os segmentos sociais
relacionados ao desenvolvimento sustentável, à
segurança alimentar, à agricultura familiar, à

reforma agrária, à cidadania e à produção
tradicional. Essas políticas públicas reconhecem
esses segmentos sociais como protagonistas no
processo de desenvolvimento do Brasil rural. A
necessária integração das políticas públicas e o
protagonismo dos atores sociais constituem
potencialidades para impulsionar um novo
padrão de desenvolvimento.
Podem ser enumeradas algumas
políticas e instrumentos com essas potencialidades e com aplicação no Distrito Federal e
Entorno: Programa Nacional de Reforma
Agrária; acesso igualitário das mulheres a terra;
regularização de terras de quilombos e de
agricultores familiares posseiros; políticas do
meio ambiente relacionadas ao uso sustentável
dos recursos naturais; política de compras
institucionais; programas de geração de emprego e renda no espaço rural, como o Pronaf, com
a ampliação de recursos e de linhas de créditocom abrangência nacional para atender novos
agricultores familiares, a exemplo das linhas
especiais para jovens e para mulheres; criação
do seguro da agricultura familiar; Programa
Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural, que inclui a política setorial para mulheres
trabalhadoras rurais e para populações tradicionais; financiamento e incentivo às atividades não
agrícolas, como o turismo rural; inclusão de
agricultores e assentados na nova matriz
energética do País, com o Programa Nacional do
Biodiesel /Agroenergia; programas de promoção
da cidadania, como o Programa Nacional de
Documentação da Trabalhadora Rural; implementação e ampliação da política de desenvolvimento territorial, definida como programa
estratégico, do Ministério do Desenvolvimento
Rural (MDA), e incluída no Plano Plurianual de
Governo; definição de política de comércio justo
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e solidário; Política Nacional de Abastecimento
Alimentar e seu programa de aquisição de
alimentos; Política Nacional de Economia
Solidária e definição de um programa relacionado às cooperativas de agriculturas familiares e
economia solidária.
ORGANIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO
E GESTÃO SOCIAL
A participação social na definição,
implementação, monitoramento e avaliação das
políticas públicas deve ser analisada a partir de
dois aspectos básicos: as variadas formas de
participação social e a complexidade de relações
sociais que se expressam nas múltiplas possibilidades de engajamento e atuação social.
A gestão social do desenvolvimento
deve ser continuamente estimulada como forma
de se garantir a transparência e a eficácia das
políticas. Assim, a gestão social precisa desenvolver capacidades de negociação, regulação,
articulação e complementação de iniciativas
locais com as ações do Estado, das organizações sociais, dos empresários e com os mercados, de forma a estabelecer sinergias para
fortalecer a agricultura familiar, como pilar básico
do Programa de Desenvolvimento Rural
Sustentável.
É necessário garantir espaços para
atuação política dos atores sociais nas políticas
públicas. Para tanto, as institucionalidades
(criadas e/ou em construção) devem aprofundar,
ao máximo, na democratização da gestão por
meio da participação efetiva de agricultores
familiares e de suas formas de representação no
âmbito local, de tal forma a produzir um ambiente
institucional que dê amparo à implementação
das políticas de desenvolvimento rural
sustentável.

O desenvolvimento rural sustentável é
um processo dinâmico e multidimensional,
portanto, necessariamente articulador e conciliador de setores econômicos, atores sociais,
práticas culturais e realidades ambientais
diversas e diversificadas, o que implica na
necessidade de efetivação e democratização
dos Conselhos de Desenvolvimento Rural
Sustentável.
Para que esses conselhos sejam
efetivamente espaços de decisão das questões
estratégicas do desenvolvimento rural, com
circulação de informações entre conselheiros, e
destes com a sociedade organizada, de forma a
eliminar interferências no processo decisório,
devem contemplar a representatividade, a
diversidade e a pluralidade dos atores envolvidos nas diferentes dimensões do desenvolvimento rural, e basear-se em processos de
articulação existentes, de modo a buscar a
efetividade e a legitimidade da gestão social –
objeto desses espaços colegiados, conforme
consta da Resolução n° 48 do Condraf, de 16 de
setembro de 2004.
Portanto, para uma participação
autêntica da sociedade civil na formulação,
implementação e gestão das políticas, públicas
voltadas para o meio rural, torna-se necessário
uma reflexão sobre a representatividade,
legitimidade, a diversidade e a pluralidade dos
conselhos rurais existentes, e as medidas a
serem aplicadas para assegurar tais atributos.
ACESSO A RECURSOS
A terra e a água devem ser concebidas
como um bem comum e patrimônio público, não
podendo ser tratadas como simples mercadorias. Portanto, a democratização do acesso a terra
e a água deve ser buscada pelas políticas que
fazem parte do projeto de desenvolvimento
sustentável.

23

A política agrária deve garantir o
acesso a terra para os trabalhadores sem-terra
ou com terra insuficiente , e deve ser acompanhada de um conjunto de outras políticas
públicas, simultâneas, complementares, interrelacionadas e permanentes, para consolidar e
desenvolver os assentamentos e promover a
justiça social.
A política agrária deve garantir o acesso
a terra para os trabalhadores sem-terra ou com
terra insuficiente, e deve ser acompanhada de
um conjunto de outras políticas públicas,
s i m ul tâneas , c om pl em entares , i nterrelacionadas e permanentes, para consolidar e
desenvolver os assentamentos e promover a
justiça social.
Cabe à agricultura familiar exercer papel
central no novo projeto de desenvolvimento do
país, por meio da geração de trabalho e renda,
bem como no estímulo à dinamização das
economias locais, e contribuir para assegurar
um desenvolvimento equilibrado entre municípios e regiões. Além dos resultados econômicos
específicos, contribuir para a manutenção da
diversidade cultural, da biodiversidade, como
também manter a capacidade de preservação
dos recursos naturais.
A política agrícola deve articular os
programas de estímulo à produção para ampliar
a renda familiar. Para tanto, é necessário utilizar
adequadamente os programas e as ações de
desenvolvimento rural existentes e disponíveis,
além de implementar e/ou consolidar outras
políticas específicas, como o fundo de aval,
seguro agrícola e os novos mecanismos de
comercialização da produção.
A política pública de fortalecimento da
assistência técnica e extensão rural deve ter

como princípio norteador a sustentabilidade das
ações relativas ao desenvolvimento rural, bem
como a melhoria das condições de vida dos
agricultores familiares e suas famílias.
A abordagem territorial contribui com
esse novo projeto, uma vez que considera a
multidimensionalidade do desenvolvimento
sustentável, para construir uma política de
fortalecimento da gestão social e das redes
sociais locais de cooperação, a fim de dinamizar
a economia e melhorar a qualidade de vida da
população.
ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA E MERCADOS
Um dos aspectos importantes da
organização econômica da produção é o acesso
dos agricultores aos mercados, processo que
cria novas oportunidades de trabalho e auxilia na
melhoria da renda. Para obtenção desses
resultados é fundamental a adoção de políticas
públicas de garantia da comercialização da
produção da agricultura familiar, além do apoio à
infraestrutura de beneficiamento, agroindustrialização e comercialização da produção, etapa que
agrega valor aos produtos e melhora as estratégias de comercialização.
Inúmeras experiências de organização
da produção e da comercialização, levadas a
cabo por agricultores familiares no país, demonstram que, além da dinamização de canais
tradicionais (feiras locais e regionais), existe a
necessidade da criação de novos pontos de
comercialização, transformação de produtos,
vendas por meio de cooperativas, marcas
próprias de comercialização, certificação e
mercados específicos. Essas diferentes formas
de inserção nos mercados irá afirmar o papel
econômico e social dos agricultores familiares e
das populações tradicionais, além de auxiliar na
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melhoria da renda. Para obtenção desses
resultados é fundamental a adoção de políticas
públicas de garantia da comercialização da
produção da agricultura familiar, além do apoio à
infraestrutura de beneficiamento, agroindustrialização e comercialização da produção, etapa que
agrega valor aos produtos e melhora as estratégias de comercialização.
Inúmeras experiências de organização
da produção e da comercialização, levadas a
cabo por agricultores familiares no país, demonstram que, além da dinamização de canais
tradicionais (feiras locais e regionais), existe a
necessidade da criação de novos pontos de
comercialização, transformação de produtos,
vendas por meio de cooperativas, marcas
próprias de comercialização, certificação e
mercados específicos. Essas diferentes formas
de inserção nos mercados irá afirmar o papel
econômico e social dos agricultores familiares e
das populações tradicionais, além de auxiliar na
dinamização das economias locais.
Torna-se, então, necessário apoiar o
fortalecimento da livre organização de agricultores familiares por meio de formas associativas
ou cooperativas, com recursos adequados e
serviços técnicos de apoio capazes de proporcionar a inserção qualificada desses segmentos
nos mercados.
Outro caminho é a busca de complementaridades de renda, para reduzir as situações de vulnerabilidade das famílias quanto às
suas perspectivas de reprodução social. Dessa
forma, a pluriatividade expressa um processo de
combinação entre atividades agrícolas e não
agrícolas, pelos membros familiares. O turismo
rural, a comercialização de produtos regionais, a
utilização de bens culturais, como alimentos,
danças, músicas e a comercialização de

produtos de origem de grupos étnicos, apresentam distintas formas de atividades não agrícolas
a serem utilizadas com criatividade no desenvolvimento sustentável.
Além disso, existem os chamados
“mercados institucionais” como alternativas a
serem exploradas. Esses mercados estão
relacionados a compras governamentais e
movimentam volumes elevados de alimentos,
destinados a programas e atividades da política
nacional de segurança alimentar e nutricional, o
que possibilita uma articulação efetiva entre
produção, distribuição e consumo.
PRODUÇÃO, SUSTENTABILIDADE E
CONSUMO
Há várias décadas, as políticas públicas
para a agricultura brasileira vêm obedecendo a
uma concepção particular de modernização
tecnológica que busca aumentar a produtividade
física da terra e a produtividade do trabalho por
meio de tecnologias que, cada vez mais,
substituem o trabalho humano, pelo emprego de
máquinas, equipamentos e insumos químicos.
De modo geral, essa tecnologia é
concebida para favorecer as monoculturas, que
são desenvolvidas em grandes extensões de
terras, quase sempre em unidades de grande
porte. Essa tecnologia nem sempre é apropriada
para as condições específicas da produção
familiar, em razão da limitação das áreas dos
estabelecimentos e das características de relevo
e de solo. A construção de um modelo tecnológico adequado para os agricultores familiares
parece ser um caminho inevitável, caso se
pretenda, efetivamente, implementar um projeto
de desenvolvimento sustentável para o espaço
rural.

25

Para tanto, o desafio maior é delinear
com clareza o processo de transição rumo a uma
nova agricultura e a um novo padrão de desenvolvimento rural, o que nem sempre é conhecido
e/ou encontra amparo técnico. Deve-se reconhecer a existência de experiências de organizações não governamentais, sindicais e associativistas em várias regiões do país que apontam
para o enfrentamento do desafio acima mencionado, via adoção de princípios da agroecologia,
como alternativa para a sustentabilidade da
agricultura brasileira.
Em geral, a transição para esse novo
padrão técnico implica na busca de soluções
específicas para cada sistema, uma vez que
não existem pacotes adequados para todas as
situações ou agroecossistemas, o que lhe dá
um caráter diferenciado, e exigências elevadas.
Por isso, a busca de soluções tecnológicas
passa a ser parte de um processo social de

experimentação e divulgação dos conhecimentos agroecológicos, ao envolver também outros
atores, como é o caso de pesquisadores,
extensionistas e agentes de desenvolvimento;
Entre as práticas a serem consideradas,
faz-se necessário compensar os agricultores
familiares pelos serviços ambientais que geram
externalidades positivas – associadas à recuperação e à manutenção da biodiversidade e dos
recursos naturais, oriundos da conversão dos
sistemas de produção – e penalizar empreendimentos que provoquem redução da biodiversidade, degradação dos recursos naturais e
desestruturação das relações sociais das
comunidades locais, com tais penalidades
revertidas em ações locais voltadas para a
educação ambiental, a recuperação das áreas
degradadas e a geração de ocupação e renda,
de forma sustentável.
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