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Resumo

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o potencial de desenvolvimento rural e
as condições de vida dos agricultores familiares dos municípios de Tombos e Araponga, ambos
localizados  na  Zona  da  Mata  de  Minas  Gerais.  Para  tanto  foram utilizados  dois  indicadores
sintéticos: o Índice de Desenvolvimento Rural – IDR e o Índice de Condições de Vida – ICV. A base
teórica dos referidos índices foram extraídos de Kageyama (2004 e 2008), Rambo et. al. (2012) e
Sepúlveda (2008). Para o cálculo do IDR foram utilizados dados secundários coletados dos Censos
Demográficos (2000 e 2010), Censo Agropecuário (2006) do IBGE, no DATASUS, nos Planos de
Desenvolvimento Rural e em dissertações e teses dos dois municípios. Já para a apuração do ICV
foram coletados dados primários por meio da aplicação de questionários aos agricultores familiares
e entrevistas semi-estruturadas aos representantes de instituições e órgãos públicos dos municípios.
O trabalho apresenta uma base teórica que discute o desenvolvimento rural ao longo dos tempos
evidenciando a nova ruralidade que vem sendo debatidos por vários pesquisadores, órgãos públicos
e  representantes  da  classe  rural.  O  foco  destes  debates  esta  em compreender  a  realidade  da
população rural e construir, coletivamente, políticas públicas e programas que ofereçam subsídios
para a promoção do desenvolvimento rural nas dimensões econômica, social e ambiental. Ao longo
do texto o leitor poderá acompanhar a dinâmica do desenvolvimento rural sustentável por meio do
IDR e conhecer, pelos resultados do ICV, a percepção dos agricultores familiares acerca das suas
reais  condições  de vida.  Os resultados apurados pelo  IDR apontaram uma tímida evolução  no
desenvolvimento em ambos os municípios pesquisados. O IDR geral para Tombos foi de 0,42 e para
Araponga foi de 0,39, classificados respectivamente em Médio e Médio Baixo. Com exceção ao
sub-indicador de meio ambiente os demais apresentaram resultados classificados em Médio Baixo,
indicando um potencial fraco para o desenvolvimento rural. A presença de instituições de apoio e
fomento  ao  desenvolvimento  rural  é  reconhecida  nos  dois  municípios  como  importantes
instrumentos para o processo de desenvolvimento segundo seus representantes legais.  Porém, na
percepção dos agricultores familiares a atuação das mesmas está aquém das suas demandas. Este
último  grupo acredita que as instituições precisam ter seus planos reformulados,  incluindo uma
maior participação dos atores na construção das políticas e programas para o desenvolvimento rural.
Com  relação  às  suas  condições  de  vida,  os  agricultores  familiares  demonstram  satisfação,
principalmente  com relação  a  moradia,  alimentação,  saúde  e  área  cultivável.  Já  nas  variáveis
relacionadas a participação em grupos sociais, políticos e institucionais os índices encontrados estão
classificados em Médio Baixo e Baixo, indicando dificuldade na formação de capital social e na
construção  de  redes,  o  que  fortaleceria  os  agricultores  familiares  e  contribuiria  para  o
desenvolvimento rural sustentável.
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