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Resumo

Este trabalho traz uma análise das principais políticas públicas e programas implementados 
pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-
MG) na microrregião de Januária, durante o biênio 2017/2018. A microrregião de Januária é 
composta por cinco municípios, sendo: Pedras de Maria da Cruz, Itacarambi, Bonito de Minas, 
Cônego Marinho e Januária. Nestes, foram aplicadas, aleatoriamente, 17 ações, respeitando 
a diversidade e especificidade de cada município. O objetivo principal deste trabalho é 
analisar se as políticas e programas públicos aplicados contribuíram para o fortalecimento 
da agricultura familiar na microrregião, levando-se em conta a visão da EMATER-MG 
(Unidade Regional de Januária). Os procedimentos técnicos da pesquisa foram desenvolvidos 
em torno do levantamento bibliográfico, possibilitando, primeiramente, conceituar os termos 
Desenvolvimento, Políticas Públicas e Agricultura Familiar. Posteriormente, as informações 
coletadas foram analisadas, através da entrevista semiestruturada, aplicada junto a um técnico 
regional que atua na supracitada microrregião. Os resultados apontam uma perspectiva de 
desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar na microrregião de Januária, embora 
cinco ações ainda estejam em fase de implementação.  

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Desenvolvimento. Programas e Políticas públicas.  

1. Introdução

A agricultura integra o setor primário da economia e é considerada uma prática 
primordial para o desenvolvimento da sociedade no mundo. De acordo com o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MDA (2018), a agricultura familiar brasileira é a 8ª maior produtora 
de alimentos no mundo, sendo que 84,4% dos estabelecimentos rurais no Brasil são de base 
familiar e ocupam 74,4% da mão de obra que está no campo. Cerca de 70% dos alimentos que 
chegam à mesa dos brasileiros são oriundos da agricultura familiar (MDA, 2018).

Além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, a agricultura é 
de grande relevância para a segurança alimentar e nutricional. A agricultura familiar impulsiona 
também a economia local e contribui para o desenvolvimento rural sustentável ao estabelecer 
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uma relação íntima e vínculos duradouros da família com o seu ambiente de moradia e produção 
(EMBRAPA1, 2018; FAO2, 2018; MDA3, 2018). 

Vários são os reflexos apresentados pela agricultura familiar no Brasil. Levando em 
consideração a relevância deste setor para a economia brasileira, há bastantes políticas públicas 
replicadas como fomento para o seu desenvolvimento, como a adoção de incentivos financeiros, 
a formulação de normas e leis, a criação de modelos de compra  direta pelo governo de produtos 
da agricultura familiar, crédito para investimento, assistência técnica (MAPA, 2018; ONU, 
2018). 

Na esfera pública, há inúmeros incentivos e investimentos voltados para o fortalecimento 
da agricultura familiar, executados por órgãos de fomento. Dentre esses órgãos está a Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão e Rural - EMATER, que atua junto ao Governo do Estado de 
Minas Gerais através de medidas operacionais e de planejamento no setor agrícola do Estado, e 
cuja função é desenvolver ações de extensão rural junto aos produtores de agricultura familiar 
(EMATER, 2018).

Fundada no Brasil em 1948, a EMATER é umas das maiores empresas públicas do setor 
agropecuário. Ela atende 790 municípios mineiros e aproximadamente 400 mil agricultores 
familiares em todo o estado de Minas Gerais.  A EMATER tem como missão promover o 
desenvolvimento sustentável, por meio de assistência técnica e extensão rural, assegurando a 
melhoria da qualidade de vida da população mineira (EMATER, 2018). 

Para fins deste trabalho, foram analisadas as principais políticas e programas públicos 
executados pela EMATER na microrregião de Januária, que é composta por cinco cidades: 
Bonito de Minas, Cônego Marinho, Itacarambi, Januária e Pedras de Maria da Cruz. 

Na próxima seção será apresentada uma breve revisão de literatura sobre 
Desenvolvimento, Políticas Públicas e Agricultura Familiar. Na sequência, a apresentação das 
questões metodológicas utilizadas para coleta de dados, seguida pela análise, discussão dos 
resultados e, por fim, a conclusão.

2. Referencial teórico

No desenrolar deste tópico será primeiramente conceituado o termo Desenvolvimento, 
seguido pela definição de Políticas Públicas e, por último, e não menos relevante, o conceito de 
Agricultura Familiar. 

2.1 Desenvolvimento 

De acordo com Ferreira (2005, p.299), o termo Desenvolvimento pode ser caracterizado 
como “o ato, processo ou efeito de desenvolver uma série de etapas, acontecimentos e ações 
que levam ao surgimento de algo ou à manifestação em todos os aspectos, aumentando certas 
qualidades ou aprimoramento de determinadas capacidades”.

Inicialmente o termo Desenvolvimento foi utilizado para caracterizar a evolução 
dos seres vivos e o alcance de suas potencialidades genéticas. Com a introdução da Teoria 
Evolucionista de Darwin, Desenvolvimento passou a ser sinônimo de transformação (SANTOS 
et al, 2012, p.46).  

 Porém, a palavra desenvolvimento passou a ser utilizada com frequência após a Segunda 
Guerra Mundial, mediante a necessidade da consolidação do sistema capitalista, através da 
reorganização da produção industrial e a urbanização como uma forma de geração de riquezas 
e modernização da sociedade relativamente atrasada (FAO, 2012).
1  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
2  Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura Familiar.
3  Ministério do Desenvolvimento Agrário. 
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Devido a expressividade na qual este termo ganhou proporção, surgiu uma disposição 
para tornar-se sinônimo de crescimento econômico. “Porém, ao longo de várias críticas, 
polêmicas, debates e discussões, inclusive a nível internacional, desenvolvimento passou a 
qualificar também o âmbito social, político, ambiental, econômico, cultural, etc.” (CHACON, 
2014, p.19).

 Segundo Sen(2000, p.16) o desenvolvimento requer que se removam as principais 
fontes de privação de liberdade como: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas 
e destituição social sistemática.  Garantido a manutenção constante das liberdades políticas, 
facilidades econômicas, oportunidades sociais (SEN, 2000, p.62). Essas liberdades serão 
capazes de promover a elevação dos padrões de qualidade de vida, bem-estar social, segurança 
nutricional, trabalho e renda, minimizando a exclusão social e a pobreza que contribui 
negativamente para o desenvolvimento (SEN, 2000).

Segundo Assis (2006, p.81), o desenvolvimento deve ser visto pelas pessoas não como 
um meio fim em si mesmo, mas como um meio de se obter, respeitando as características 
étnico-culturais, melhoria de qualidade de vida para diferentes populações, especialmente as 
mais pobres. Ainda de acordo com o mesmo autor, as ações em torno do desenvolvimento 
devem priorizar investimentos em programas que tenham como lastros as tecnologias e projetos 
comunitários que procuram despertar a solidariedade e a mobilização nos grupos envolvidos 
(ASSIS, 2006, p.81).

Ao se tratar da reprodução da vida é necessário pensar o desenvolvimento também no 
viés sustentável, ou seja, o uso dos recursos disponíveis sem comprometer as necessidades 
das futuras gerações. Um desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, definição 
habitualmente usada pela sociedade (WWF BRASIL 4, 2019).

Segundo Pasqualotto, Stasiak e Pasqualotto (2012, p.7), a efetiva construção do 
desenvolvimento deve partir da emancipação, equidade social e a conservação do meio ambiente 
onde o crescimento econômico deve estar aliado ao bem-estar social e sustentabilidade, 
mantendo a capacidade produtiva e atendendo as necessidades das atuais e futuras gerações. 

Sendo assim, a finalidade do desenvolvimento deve estar ligada às ações econômicas 
e sociais direcionadas à localidade, às formas de produção e tecnologias facilitadoras que 
contribuem efetivamente para o desenvolvimento, além da reprodução da vida (CARITAS 
BRASILEIRA, 2005; SANTOS & SILVEIRA, 2001). 

2.2 Políticas Públicas 

De acordo com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (2018) as Políticas Públicas 
resultam das atividades de alocação de recursos e na provisão de bens e serviços que buscam 
manter ou modificar uma determinada realidade por meio de estratégias de atuação ou alocação 
de recursos. A implementação ou a formulação de uma política pública passa pela identificação 
do problema, formulação de alternativas para enfrentamento do problema, planejamento da 
execução e, por fim, a implementação da atividade com o intuito de atingir a política pública, o 
acompanhamento e a avaliação respectivamente (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS 
GERAIS, 2018).

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2018), Políticas Públicas podem ser 
caracterizadas como um conjunto de programas, ações ou atividades desenvolvidas pelo 
Estado de forma direta ou indireta, visando assegurar o direito à cidadania, podendo haver a 
participação de órgãos ou empresas públicas ou privadas.

As políticas públicas devem ser formuladas para atuar sobre um determinado problema, 
buscando uma solução ou ao menos a minimização (MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 2018). 
4 World Wide Fund for Nature ou Fundo Mundial da Natureza. 
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No Brasil, as políticas públicas em prol da agricultura familiar ganharam força a partir da 
década de 1990, levando em consideração o contexto macroeconômico no país e a necessidade 
da intervenção estatal em função da exclusão social e o fortalecimento dos movimentos sociais 
do campo (AGUIAR, 2011).  

2.3 Agricultura Familiar

A FAO (2017) define Agricultura Familiar como todas as atividades agrícolas de base 
familiar e também como uma forma de classificar a produção agrícola, florestal, pesqueira, 
pastoril e aquícola que é gerida e operada por uma família e que depende, principalmente, de 
mão de obra familiar, incluindo homens e mulheres.

Melo e Dias (2008, p.1) caracteriza a agricultura familiar como: 

[...] uma forma de produção através da interação entre gestão e trabalho na qual 
são os próprios agricultores que dirigem o processo produtivo, trabalhando com a 
diversificação e utilizando o trabalho familiar, eventualmente complementado pelo 
trabalho assalariado. 

Aguiar (2011) diz que a agricultura familiar se apresenta como uma relevante estratégia 
que contribui com a segurança alimentar e nutricional. É importante salientar também o fato 
de que a agricultura familiar contribui significativamente com a geração de trabalho e renda 
através da troca ou venda de seus excedentes. 

Dessa forma, considerando a relevância da agricultura familiar, vale ressaltar que para 
regulamentá-la foi instituída a Lei Federal nº. 11.326 de 24 de julho de 2006, na qual estabelece 
as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais. O artigo 3° desta mesma lei considera agricultor familiar e empreender 
familiar rural como: 

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 percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do 
seu estabelecimento ou empreendimento;

                                        IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família   (Brasil,2006).

Segundo esta mesma legislação são classificados como agricultores familiares 
pescadores, sivilcultores, aquilcultores, extratistas, indígenas, quilombolas e assentados da 
reforma agrária, desde que atendam aos pré-requisitos apresentados legalmente (Art.3° § 2o  da 
Lei Federal nº. 11.326).

Além da legislação própria que trata das diretrizes em torno da agricultura familiar e 
empreendimentos familiares rurais, no ano de 2017 foi assinado o Decreto n° 9.064/2017, que 
trata do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). Esse cadastro objetiva impedir que 
pessoas que não se enquadrem como agricultoras familiares se beneficiem de programas ou 
políticas públicas destinadas ao fortalecimento da agricultura familiar no Brasil (MDA, 2018).
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3 Procedimentos metodológicos

Quanto aos procedimentos metodológicos para o atendimento dos objetivos propostos 
neste trabalho, foram adotadas estratégias de investigação amparadas numa abordagem 
qualitativa. Nesse sentido, realizou-se um estudo descritivo conduzido a partir de um estudo 
de caso, na qual utilizou-se como instrumento o levantamento bibliográfico para contribuir e 
sustentar os argumentos da revisão de literatura. Para levantamento dos dados foi utilizada uma 
entrevista semiestruturada.

Segundo Gil ( 2009, p.57), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo  
exaustivo de um ou poucos objetivos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 
detalhado, enquanto que o levantamento bibliográfico pode ser caracterizado como um estudo 
exploratório e tem como objetivo proporcionar a familiarização com o assunto de interesse, 
proporcionando assim uma visão mais ampla e detalhada do conhecimento (GIL, 2002, p.61). 
Segundo Marconi e Lakatos (2012, p.51), o levantamento bibliográfico pode ser desenvolvido 
a partir de materiais já elaborados como livros, artigos científicos, etc. 

Para Colognese e Mélo (1998, p. 143) a entrevista pode ser caracterizada como uma 
interação, um processo social na qual o entrevistador objetiva a obtenção de dados.  Quanto à 
padronização, a entrevista pode ser classificada em: entrevista não estruturada, semiestruturada 
ou ainda estruturada. Para fins deste trabalho será utilizada a entrevista semiestruturada que, 
segundo Colognese e Mélo (1998, p. 144), é caracterizada pela formulação da maioria das 
perguntas previstas com antecedência e sua localização é provisoriamente determinada. Ainda 
segundo os mesmos autores, o entrevistador, apesar de observar o roteiro, poderá também fazer 
perguntas adicionais. 

O plano de trabalho foi composto por um embasamento teórico, a realização de 
pesquisa de campo, análise e discussão dos resultados. Para a amostra, foi utilizado o tipo não 
probabilístico intencional na qual se entrevistou um servidor que atua como técnico a nível 
regional da EMATER Januária. 

4 Análise dos resultados

Levando em consideração a extensão territorial do estado de Minas Gerais, a EMATER-
MG atua de forma descentralizada, através de duas Unidades de Inovação e Tecnologia 
Ambiental (DIATI SEMIÁRIDO) e 33 Unidades Regionais em pontos estratégicos do Estado, 
vinculadas à Diretoria Executiva da Empresa com sede em Belo Horizonte- MG. 

A Unidade Regional de Januária é composta por 16 municípios: Bonito de Minas, 
Chapada Gaúcha, Cônego Marinho, Ibiracatu, Itacarambi, Januária, Japonvar, Varzelândia, 
Juvenilia, Lontra, Manga, Montalvânia, Miravânia, Pedras de Maria da Cruz, São João da Ponte 
e São João das Missões. Em cada município abrangente há um escritório local pela qual, através 
dos técnicos, é prestada assistência técnica à população. 

Para facilitar a atuação da EMATER-MG na Unidade Regional de Januária, as áreas de 
abrangência são divididas em microrregionais.  Para fins desse trabalho foram analisados os 
programas e políticas públicas aplicados na microrregião de Januária no biênio 2017 e 2018, 
sendo essa microrregião composta pelos municípios de Bonito de Minas, Cônego Marinho, 
Itacarambi, Januária e Pedras de Maria da Cruz. 

A entrevista foi realizada na Unidade Regional de Januária e as informações prestadas 
por um técnico coordenador regional, responsável pela divisão das microrregiões da Unidade 
Regional da EMATER-MG de Januária. Segundo este coordenador técnico, a microrregião é 
atendida por 11 técnicos extensionistas que atuam diretamente com o público demandante, 
através dos escritórios locais, situados em cada cidade. O município de Januária conta com 
cinco extensionistas, Pedras de Maria da Cruz com três e as cidades de Cônego Marinho, Bonito 
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de Minas e Itacarambi contam com o apoio de um técnico em cada escritório local.
Nos anos de 2017 e 2018 foram aplicadas dentro da microrregião de Januária 17 ações, 

entre programas e políticas públicas, voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar. O 
quadro a seguir apresenta a descrição dessas ações:

Quadro 01: Conceito das Políticas e Programas Públicos, aplicados na microrregião de 
Januária-MG no biênio de 2017/2018 

PROGRAMA OU POLITICA 
PÚBLICA DESCRIÇÃO

Crédito Rural O Crédito Rural abrange recursos destinados a custeio, investimento ou 
comercialização. As suas regras, finalidades e condições estão estabelecidas 
no Manual de Crédito Rural (MCR), elaborado pelo Banco Central do Brasil 
(MAPA, 2018).

Emissão de DAP  A Declaração de Aptidão ao Pronaf é uma comprovação de enquadramento 
do agricultor como pequeno produtor, documento indispensável para acesso 
a políticas públicas como: Pronaf, Programa de Aquisição de Alimentos, etc. 
(MAPA,2018). 

Garantia Safra O Garantia-Safra (GS) é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pronaf), na qual garante aos agricultores que possuem 
renda familiar mensal de, no máximo, 1,5 (um e meio) salário mínimo e que 
em função da estiagem ou excesso de chuvas vem a perder totalmente ou 
parcialmente as lavouras plantadas (MAPA,2018). 

Brasil sem Miséria Visa a garantia de renda à população de baixa renda, acesso aos serviços 
públicos para melhorar as condições de educação, saúde e cidadania das 
famílias e inclusão produtiva para aumentar as capacidades e as oportunidades 
de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e da 
cidade (Ministério da Cidadania, 2019).

Dom Helder É um programa com ações referenciais de combate à pobreza e apoio ao 
desenvolvimento rural sustentável no Semiárido, embasado no conceito de 
convivência e articulado às dimensões sócio-políticas, ambientais, culturais, 
econômicas e tecnológicas, e por processos participativos de planejamento e 
gestão (Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2018).

Projeto Piloto Tem como objetivo fortalecer os serviços de assistência técnica e extensão 
rural às famílias agricultoras (EMATER-MG, 2018).  

Mapa Leite Objetiva fornecer assistência técnica e gerencial, além de capacitação para 
produção, transporte e beneficiamento de leite seguro e de qualidade (MAPA, 
2018).

Mapa Bovinocultura Visa proporcionar maior competitividade à cadeia de valor da bovinocultura 
mineira e aos sistemas agroindustriais a ela relacionados (leite e corte), por 
meio de assistência técnica qualificada e sistemática aos estabelecimentos 
rurais que praticam a bovinocultura, com produção de leite e de bezerros (as) 
de corte de qualidade (EMATER-MG, 2018).

Pró- Genética O Programa (Pró - Genética / Pró – Fêmeas) objetiva promover o 
aprimoramento do rebanho bovino do Estado e o consequente fortalecimento 
das cadeias produtivas da carne bovina e do leite (EMATER-MG, 2018). 

Sementes Horta e Lavouras É um Programa do Governo de Minas Gerais, que tem o objetivo estratégico 
de buscar a segurança alimentar e nutricional, com redução da pobreza, resgate 
da cidadania e inclusão produtiva, conforme expresso no Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado – PMDI 2007–2023 (EMATER-MG,2018).

Cadastro Ambiental Rural- 
CAR 

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento fundamental para 
auxiliar no processo de regularização ambiental de propriedades e posses 
rurais. Consiste no levantamento de informações georreferenciadas do 
imóvel, com delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva 
Legal (RL), remanescentes de vegetação nativa, área rural consolidada, áreas 
de interesse social e de utilidade pública, com o objetivo de traçar um mapa 
digital a partir do qual são calculados os valores das áreas para diagnóstico 
ambiental (MMA,2018).
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Feira Livre Incentivo à comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar 
com periodicidade seminal. Ocorre geralmente em espaços abertos na qual 
os agricultores feirantes, além de receberem assistência técnica, também são 
beneficiados com kits contendo balança, jaleco e barraca (EMATER-MG, 
2018)

Microtrator Incentivo aos agricultores familiares por meio de entrega de micro trator para 
facilitar a produção (EMATER-MG, 2018)

Programa de Aquisição de 
Alimentos

O propósito Programa de Aquisição de Alimentos – PAA é a aquisição 
de produtos por meio da agricultura familiar e a promoção de acesso à 
alimentação, visando a segurança alimentar nutricional (MAPA, 2018).  

Programa Nacional de 
Alimentação Escolar

Tem caráter suplementar à educação. Este programa tem como objetivo 
principal suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos 
beneficiários, através da oferta de, no mínimo, uma refeição diária, visando 
atender os requisitos nutricionais referentes ao período em que este se encontra 
na escola (MAPA, 2018).

Agroecologia  Esta ação propõe-se a incentivar as práticas orgânicas por meio do uso de 
tecnologias adaptadas à realidade dos agricultores familiares, técnicas de 
conservação do solo, agrodiversidade, sementes nativas, preservação da água, 
defensivos naturais e biofertilizantes (EMATER-MG, 2018).  

Fonte: Elaboração própria, 2019

 Embora a microrregião de Januária seja contemplada com 17 ações, entre programas e 
políticas, parte dos municípios que a compõem não foram contemplados com todas as políticas 
ou programas nominadas acima, haja vista os objetivos e as restrições afirmadas. No quadro a 
seguir será apresentada a descrição dos municípios beneficiários de cada política ou programa 
público aplicado pela EMATER-MG na microrregião de Januária. 

Quadro 02: Políticas e Programas Públicos aplicados na microrregião de Januária-MG no 
biênio de 2017/2018 

PROGRAMA OU POLÍTICA PÚBLICA
MUNICÍPIOS BENEFICIÁRIOS 

Bonito de 
Minas

Cônego 
Marinho

Januária Pedras de 
Maria da 

Cruz

Itacarambi

Crédito Rural X X X
Emissão de DAP X X X X X
Garantia Safra X X X X
Brasil sem Miséria X X X X X
Dom Helder Câmera X
Projeto Piloto X
Mapa Leite X
Mapa Bovinocultura X
Pro Genética X X
Sementes Horta X X X X X
Sementes Lavoura X X X X X
Cadastro Ambiental Rural X X X X X
Feira Livre X X X X X
Microtrator X
Programa de Aquisição de Alimentos X X X X X
Programa Nacional de Alimentação Escolar X X X X X
Agroecologia X X X X

Fonte: Elaboração própria, 2018

Conforme demostrado no quadro 02, as políticas e programas aplicados em comum a 
todos os municípios da microrregião de Januária no biênio 2017/2018 são: a Emissão de DAP, 
Brasil Sem Miséria, Sementes Horta, Sementes Lavoura, Cadastro Ambiental Rural, Feira 
Livre, Programa de Aquisição de Alimentos e Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Segundo o técnico coordenador entrevistado, as políticas e programas que têm gerado 
maiores resultados, contribuindo com o desenvolvimento dos agricultores atendidos  pela 
EMATER na microrregião de Januária, são: Crédito Rural, Emissão de DAP, Garantia Safra,  
Brasil sem Miséria, Mapa Leite, Pro Genética, Sementes Horta, Sementes Lavoura, Feira Livre, 
Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Estes programas ou políticas têm possibilitado o acesso ao crédito rural para investimento 
na propriedade, à garantia da segurança alimentar nutricional e à geração de renda aos 
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beneficiários, já que permite que os produtos excedentes da produção sejam comercializados 
inclusive na própria feira livre, onde existe a venda ou  troca de produtos ou até mesmo a 
comercialização junto ao Programa de Aquisição de Alimentos ou Programas Nacional de 
Alimentação Escolar na qual permite, através da Lei n° 11.947, de 16/06/2009, que até 30% 
do valor repassado para a merenda escolar seja investido na compra direta de produtos da 
agricultura familiar. 

O Programa de Aquisição de Alimentos, que permite que o governo compre da 
agricultura familiar alimentos e doe às entidades sociais, contribui para a promoção do acesso 
à alimentação saudável, incentiva a produção e a permanência do homem no campo, evitando a 
superlotação dos centros urbanos, e promove o desenvolvimento econômico e sustentável não 
apenas das famílias, mas do município como um todo, já que estas medidas contribuem para 
que a economia flua.  

Questionou-se ao Técnico se os programas e políticas públicas aplicadas na microrregião 
têm contribuído para a manutenção do agricultor familiar no meio rural, haja vista a crise 
econômica que tem afetado o país nos últimos anos e também o período prolongado de estiagem. 
Este colaborador respondeu que as políticas públicas têm o papel fundamental de promover a 
melhoria na qualidade de vida dos assistidos e a melhor convivência do homem no semiárido. 
E que boa parte desses programas aplicados na microrregião dependem do clima favorável para 
apresentar resultados favoráveis.  

Ao ser indagado se as políticas e programas públicos voltados para a agricultura familiar 
têm promovido o acesso à renda e a melhoria das condições das famílias agricultoras, o Técnico 
informa que sim, tendo em vista que ações como a Feira Livre, o Programa de Aquisição de 
Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar permitem ao produtor, além de 
garantir a segurança alimentar nutricional familiar, comercializar os excedentes da produção, 
viabilizando suprir outras necessidades. 

Na visão do técnico, que representa a visão do órgão de fomento, com as orientações e 
auxílios por meio de recursos e insumos que favorecem a produção, as políticas e programas 
já aplicados na microrregião têm apresentado resultados positivos e contribuem para que o 
agricultor possa permanecer no campo. 

 Alguns programas ou políticas aplicadas na microrregião de Januária, como o Dom 
Helder, Projeto Piloto, Cadastro Ambiental Rural, Microtrator e Agroecologia, segundo o 
Coordenador, ainda não apresentaram resultados notórios para os municípios onde foram 
implementadas, pois estão em desenvolvimento. 

Com exceção dos cinco programas e políticas citadas no tópico anterior, ainda em fase 
de implantação em alguns municípios, os outros 12 programas ou políticas já têm logrado 
êxito na microrregião de Januária, contribuindo de forma positiva para o fortalecimento da 
agricultura familiar, geração de renda e segurança alimentar nutricional dos agricultores e seus 
familiares; ou seja, têm cumprido o seu papel primordial, que é promover a qualidade de vida, 
geração de renda e desenvolvimento no meio rural, garantindo a convivência com o semiárido 
e minimizando o êxodo rural.

5. Considerações finais

Partindo da análise dos objetivos propostos para fins deste trabalho, na qual vislumbrou-
se identificar as principais políticas e programas públicos voltados para o fortalecimento da 
agricultura familiar na microrregião de Januária, na qual aglomera cinco municípios, sendo a 
cidade de Bonito de Minas, Cônego Marinho, Itacarambi, Januária e Pedras de Maria da Cruz, e 
com base no que foi abordado neste trabalho, percebe-se a relevância das políticas e programas 
públicos voltados para o fortalecimento da agricultura familiar, deixando de ser apenas um 
aspecto intrínseco e passando a assumir também fatores extrínsecos ao grupo ou à propriedade 
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familiar. 
Os resultados positivos, apresentados a partir da implementação de políticas e programas 

públicos, se manifestam na sociedade, haja vista a relevância da agricultura familiar para a 
economia brasileira, conforme já foi ressaltado no início deste trabalho, através dos dados 
apresentados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Além do mais, os incentivos contribuem também para que o agricultor familiar tenha 
condições de se manter no meio rural, produzindo para a própria subsistência familiar e 
comercializando os excedentes da produção, o que favorece o abastecimento dos comércios 
urbanos. 

 Outro fator relevante é a manutenção da família agricultora no campo, possibilitando 
que as áreas rurais continuem sendo povoadas, haja vista que em muitas regiões do Brasil, 
devido às estiagens e a ausência de incentivo para a permanência no meio rural, áreas rurais 
tornam-se regiões desertas e os centros urbanos superlotados, na maioria das vezes formando, 
inclusive, os conglomerados denominados favelas ou subúrbios. 

Dessa forma, conclui-se que todas as políticas e programas públicos voltados para o 
fortalecimento da agricultura familiar na microrregião de Januária são de grande relevância, 
tanto para as famílias beneficiarias quanto para a sociedade, tendo em vista o desenvolvimento 
inferido.
 

6. Referências 

AGUIAR, Vera Mônica Queiroz Fernandes. Agricultura familiar: desafios para a 
sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Dissertação (Mestrado em Direito) Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás / PUC Goiás. 164f. Goiânia, 2011.  Disponível em:< http://
tede2.pucgoias.edu.br:8080/bitstream/tede/3432/2/VERA%20MONICA%20QUEIROZ%20
FERNANDES%20AGUIAR.pdf> acesso em 10 out. 2018. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Disponível em: <http://
www.almg.gov.br>. Acesso em 25 jan. 2019. 

ASSIS, R. L. Desenvolvimento Rural Sustentável no Brasil: perspectivas a partir da integração 
de ações públicas e privadas com base na agroecologia. Revista de Economia Aplicada, São 
Paulo, v. 10, n. 1. 2006. Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/ecoa/v10n1/28699.pdf> 
acesso em 25 jan. 2018.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. FAQ - Crédito Rural. Disponível em: < https://www.bcb.
gov.br/pre/bc_atende/port/rural.asp#2> acesso em 30 set. 2018.

BRASIL. Decreto Nº 9.064/2017, De 31 De Maio De 20017. Dispõe sobre a Unidade Familiar 
de Produção Agrária, institui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, Brasília, DF. 
Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9064-31-maio-
2017-785001-publicacaooriginal-152929-pe.html >. Acesso em: 23 jan. 2019.

BRASIL.Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA. Disponível em < http://
www.agricultura.gov.br/> acesso em 15 jul. 2018.

BRASIL. Ministério da Cidadania. Disponível em:< http://mds.gov.br/assuntos/brasil-sem-
miseria/o-que-e> acesso em 04 jan. 2019.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente - MMA. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/



748

desenvolvimento-rural> acesso em 15 jul. 2018. 
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. Agricultura familiar do Brasil é 
8ª maior produtora de alimentos do mundo. Disponível em <http://www.mda.gov.br/sitemda/
plano-safra-da-agricultura-familiar-20172020 > acesso em 15. jul. 2018. 

BRASIL.Ministério da Transparência e Controladoria-Geral Da União. Disponível em :< http://
www.cgu.gov.br/Publicacoes/auditoria-e-fiscalizacao/arquivos/guia-analise-ex-ante.pdf> 
acesso em 27 dez. 2018.

BRASIL. Presidência da República. Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006.Estabelece as 
diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2006. Disponível em:< http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03 /_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm acesso em 15 jul. 2018.

CHACON, Suely Salgueiro. Desenvolvimento. In: BOULLOSA, Rosana de Freitas (org.). 
Dicionário para a formação em gestão social. Salvador: CIAGS/UFBA, 2014. p. 48-50. 
Disponível em < https://issuu.com/carlosvilmar/docs/e-book_dicionario_de_verbetes> acesso 
em 24 jan. 2019.

CARITAS BRASILEIRA. Desenvolvimento solidário e sustentável / Organizador: Roberto 
Marinho Alves da Silva. – Brasília: 2005.72p. il. (Cadernos Cáritas, ISSN 1679-4613, v.6). 
Disponível em: < http://caritas.org.br/wp-content/uploads/2011/03/caderno-6-FINAL.pdf> 
acesso em 15 jul. 2018.

COLOGNESE, Silvio Antônio. MÉLO, José Luiz Bica de. A técnica de entrevista em pesquisa 
social. Cadernos de sociologia. Porto Alegre. V.9. p 143-159. 1998. Disponível em < http://
www2.fct.unesp.br/docentes/geo/necio_turra/PESQUISA%20EM%20GEOGRAFIA/A%20
t%E9cnica%20da%20entrevista%20na%20pesquisa%20social.pdf> acesso em 23 jan. 2019.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Disponível em:< https://www.
embrapa.br/> acesso em 17 jul. 2018.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER/MG . 
Disponível em :< http://www.emater.mg.gov.br/> acesso em 17 jul. 2018.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Junior:dicionário da língua 
portuguesa. Curitiba: Positivo, 2005.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

INCRA / INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. 
Disponível em http://www.incra.gov.br> acesso em 15 jul. 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Estatístico 2000 
e 2010. Disponível em< www.ibge.gov.br> acesso em 14 jul. 2018. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento 
e execução, análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas: 2012.



749

MELLO, Roxane Lopes de. DIAS, Nelson Wellausen. Agricultura familiar sustentabilidade 
social e ambiental. XII Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VIII Encontro 
Latino Americano de Pós-Graduação. Universidade do Vale do Paraíba. Disponível em:< http://
www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2008/anais/arquivosEPG/EPG00978_01_A.pdf> acesso em 
23 jan. 2019.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E 
AGRICULTURA(FAO). Disponível em <http://www.fao.org/family-farming-2014/home/
what-is-family-farming/pt/> acesso em 15 jul. 2018. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E 
AGRICULTURA(FAO). Caderno de Formação: Desenvolvimento Rural Sustentável.2012. 
Disponível em <www.fao.org/docrep/field/009/aq096pt/aq096pt.pdf> acesso em 15 jul. 2018.

PASQUALOTTO, Nayara. STASIAK, Ana Paula. PASQUALOTTO, Dannielle. 
Desenvolvimento rural sustentável: possibilidade real ou utópica?XXI Encontro Nacional 
de Geográfia Agrária. Uberlândia. 2012. Disponivél em < http://www.lagea.ig.ufu.br/xx1enga/
anais_enga_2012/eixos/1317_2.pdf> acesso em 25 jan. 2019.
SANTOS, M.; SILVEIRA, M.L. O Brasil: território e sociedade no inicio do século XXI. Rio 
de Janeiro: Editora Record, 2001. 

SANTOS, Elinaldo Leal; et al. Desenvolvimento: um conceito multidimensional. Revista 
Eletrônica do Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. 
DRd – Desenvolvimento Regional em debate. Ano 2, n. 1, jul. 2012. Disponível em https://
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5443930.pdf acesso em 12 jul. 2018.

SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade; tradução Laura Teixeira Morta; 
revisão técnica Ricardo Doniselli Mendes.- São Paulo: Companhia das Letras, 461p.2000. 

World Wide Fund for Nature. O que é desenvolvimento sustentavél ? Disponivél em < https://
www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/> 
acesso em 25 jan. 2019.


