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6 
INTRODUÇÃO 

Este relatório de Estágio de Conclusão de Curso, com opção pela área de "Desen- 
volvimento Rural", procura levantar algumas reflexões com relação ao municipio de São 
José do Cerrito e às suas características de “Desenvolvimento Local". 

O objetivo inicial do estágio era o de observar a aplicação de tecnologias adequa- 
das aos pequenos produtores rurais, através dos trabalhos que o Centro Vianei de Educa- 
ção- Popular desenvolve no município de São José do Cerrito. Esta Organização não Go- 
vernamental (ONG) desenvolve, já há algum tempo, trabalhos em “Desenvolvimento Local" 
com base nos principios da Agroecologia. A concentração das atividades do estágio ocor- 
reu na comunidade de Santo Antônio dos Pinhos. A metodologia dos trabalhos é denomi- 
nada de “área de concentração", e é nesta localidade que se dão as articulações de um 
conjunto de ações técnico-produtivas e político-pedagógicas.

' 

O Centro Vianei de Educação Popular foi criado em 1985, por influéncia da Igreja 
Católica. Suas atividades deram continuidade ao que já vinha sendo desenvolvido pela 
igreja no município e na região. 

A comunidade do município de São José do Cerrito vem se organizando, desde 
1995, para a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Local - PDL. Participaram de 
sua elaboração cerca de 35 representantes das diversas entidades e instituições munici- 
pais e do poder público municipal. Estas pessoas definiram o PDL como sendo “o docu- 
mento que representa um trabalho coletivo, resultado da integração e articulação dos 
segmentos organizados da sociedade cerritense". Durante o estágio, este plano já estava 
na fase de aplicação das ações estratégicas. Tendo em vista a mobilização da sociedade 
em torno dele, o plano teve uma importância muito grande em nossas atividades. 

O estágio que aqui apresentamos, ocorreu durante o mès de março de 1997 e teve 
très fases distintas: a) até dia O9/03, conversas/entrevistas com agricultores da comunida- 
de de Santo Antônio dos Pinhos, envolvidos pelas atividades desenvolvidas pelo Vianei; b) 
de 10/03 a 20/O3, conversas/entrevistas com as entidades que participaram da elaboração 
do PDL e acompanhamento de reuniões referente a este tema; c) de 21/O3 a 27/03, tra- 
balhos na sede do Vianei. 

Neste relatório, apresentaremos, inicialmente, uma breve revisão bibliográfica sobre 
os modelos de agricultura no Brasil, bem como sobre a noção de transição. À seguir, fa- 
remos um diagnóstico do municipio, com base em alguns materiais bibliográficos, mas 
principalmente a partir das observações feitas por nos durante o estágio. Discutiremos al- 
guns resultados do diagnóstico, considerando que o município passa por uma transição e 
observando seus limites e potencialidades. Por fim, apresentaremos algumas conclusões.
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1) OS MODELOS DE AGRICULTURA E O DESENVOLVIMENTO RURAL 
NO BRASIL ' 

Durante toda a sua história, a agricultura brasileira foi sofrendo transformações. 
Mais recentemente, além da substituição das técnicas agrícolas tradicionalmente utilizadas 
pelas chamadas técnicas “modernas”, ocorreu, também, modificações na organização da 
produção, com transformações em dois níveis: o técnico e o social (Graziano Neto, 1986). 
Em nível técnico encontra-se a substituição, por exemplo, da enxada, do estrume e da tra- 
ção animal, pelo trator, pelo arado e pelos insumos químicos. A nível social, há a intensifi- 
cação do uso do “bóia-fria”, a mão-de-obra passa a ser assalariada e ocorre a expropria- 
ção dos pequenos produtores, parceiros ou posseiros, dando lugar, em certas regiões, à 
organização da produção em moldes empresariais. 

Amin & Vergopoulos (1986), caracterizam esta transformação como uma subordina- 
ção da agricultura ao capitalismo, considerando ainda, que esta subordinação ocorre em 
escala mundial. Referindo-se ao camponês, acrescentam que ele “não é mais, narealida- 
de, um produtor mercantil livre que produz o que quer e como quer, em depois vende uma 
parte disso". Definem a condição deste camponês como “pro/etários à domicí/io”.,Em ou- 
tras palavras, poderíamos dizer que essa transformação exigiu (e continua a exigir) o uso 
intensivo do capital para a produção. Neste sentido, a agricultura brasileira convive com 
très situações bem distintas: o que restou das forma tradicionais de produção; o que foi 
modificado e subordinado ao capital; e as propostas alternativas de produção e desenvol- 
vimento. Essestrès modelos são caracterizado por Weid (1994), respectivamente, como 
os modelos tradicional, agroquímico e agroecológico. 

_ 
1.1) O Modelo Tradicional 

Segundo Altieri (1989), este tipo de agricultura desenvolveu-se em meio a evolução 
cultural e biológica através dos séculos. Assim, os sistemas de produção foram desenvol- 
vidos ou herdados pelos pequenos produtores, de forma complexa, adaptando-se às con- 
dições ambientais adversas e não dependendo de mecanização, agrotóxicos ou fertilizan-
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tes químicos. Estes sistemas de produção geralmente consistem em uma combinação de 
atividades de produção e consumo. 

Weid (1994), aflrma ser este um modelo característico dos pequenos produtores 
pobres. Utiliza a mão-de-obra familiar e pouco ou nenhuma mecanização, mesmo à tração 
animal. Conta com o uso dos recursos naturais e com a ação da natureza para a sua re- 
composição. As sementes são oriundas das variedades locais, produzidas na propriedade. 

Há acúmulo de um conhecimento refinado das potencialidades e limitações dos re- 
cursos naturais, quando os pequenos produtores tem uma presença estável por muitas ge- 
rações na sua região. Assim há um desenvolvimento de sistemas complexos, otimizando 
resultados e minimizando riscos, embora com produtividades menores do que as obtidas 
com o modelo agroquimico. 

Quanto ao crédito, sua utilização é muito restrita. O agricultor tradicional é, muitas 
vezes, dependente do crédito informal e não recorre aos bancos. Na maioria das vezes o 

crédito está relacionado com a comercialização, tanto do que é produzido, quanto dos 
bens que a família necessita. Muitos destes produtores fazem as compras de insumos e 

de produtos de consumo doméstico em cerealistas e ou casas comerciais, endividando-se 
durante a safra. Assim, ficam dependentes destes intermediários, tendo que como paga- 
mento entregar seus produtos, submetendo-se aos baixos preços. 

Estas e outras expropriações, “empurraram”, dentro de um processo histórico, os 
pequenos produtores tradicionais para os ecossistemas” mais vulneráveis e adversos. 

Processo que ef agravado pela subdivisão das pequenas propriedades, que ocorre de ge- 

ração em geração, reduzindo as áreas para módulos cada vez menores. ' 

A agricultura tradicional vem sendo inviabilizada, assim, pela fragmentação das pro- 
priedades e pela fragilidade dos ecossistemas. O uso constante de solos, que se tomam 
cada vez mais pobres em nutrientes, e a impossibilidade de recomposição natural, devido 
ao pequeno tamanho das áreas, está inviabilizando este sistema. Os produtorestradicio- 
nais estão passando por uma condição de extrema pobreza, tomando-se até miseráveis. 
Estes impactos fazem com que busquem alternativas fora de unidade produtiva, o que 
pode se dar pelo trabalho em propriedades vizinhas, por migrações temporárias, por mu- 
danças para outras regiões, ou até pelo abandono do campo. 

1 Ecossistema é qualquer unidade (biossistema) que abranja todos os organismos que funcionam em con- 
junto(a comunidade biótica) numa dada área, interagindo com o ambiente fisico de tal forma que um fluxo 
de energia produza estnuturas biótlca claramente e uma ciclagem de materials entre as partes vivas e não- 
vlvas (Odum, 1986).
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1.2) O Modelo Agroquímico 

Este modelo, segundo Weid (1994), vem dominando desde os anos 60. Teve suas 
bases desenvolvidas nos Estados Unidos e na Europa e depois foi trazido ao Brasil e aos 
demais países do Terceiro Mundo. Procura dominar a natureza e com isto desenvolveu 
formas de artificializar as condições de forma a poder controla-las e a eliminar os fatores 

naturais (nutrientes, temperatura; umidade; insolação; pragas, doenças e invasoras pas- 

sam a ser controladas artificialmente). O Brasil passou por uma estruturação industrial (in- 
dústrias de adubos químicos, estufas, irrigação, pesticidas, fungicidas, herbicidas, outros 
biocidas e sementes), a fim de satisfazer a implementação deste novo modelo que, se- 

gundo Graziano Neto, 1989, teve início nos primeiros anos da década de 60 e pode ser 
chamado de industrialização da agricultura. ' 

O processo de transformação da agricultura fez com que o agricultor de subsistên- 
cia, "cedesse lugar às empresas rurais, capitalistas, onde as determinações do mercado e 

a racionalidade do lucro são os condicionantes fundamentais do processo de produção” 

(Graziano da Silva, 1989). 
Uma característica bem marcante deste modelo é a monocultura. Weid (1984) faz 

uma analogia das propriedades agrícolas desenvolvidas pelo sistema agroquímico, basea- 
do no monocultivo, com uma fábrica, “que busca produzir um produto único, com caracte- 
rísticas tão homogëneas como possível”. Graziano Neto (1986) chama a este processo de 
“sistemas de fábricas”, onde despreza-se e ignora-se condicionantes fundamentais da na- 

tureza. lsto traztrágicos resultados ecológicos. Citando José Lutzemberger, ele descreve a 

monocultura como uma radical simplificação do ecossistema agrícola: "Um ecossistema é 

tanto mais vulnerável quanto maior a sua simplificação. Um desequilíbrio traz outros e ini- 
cia-se um ciclo diabólico que leva a agressões sempre mais violentas". Como conseqüên- 
cia, surgiram pragas e doenças antes desconhecidas, exigindo doses de venenos cada 

vez mais altas, desequilibrando ainda mais o ecossistema e comprometendo toda a produ- 

ção. Apareceram ainda, problemas de conservação de solo. 
Este modelo de desenvolvimento agravou ainda mais os problemas economicos e 

sociais no Brasil. Graziano da Silva (1989) descreve que esta expansão “destruiu outros 

milhares de pequenas unidades de produção; onde o trabalhador rural obtinha não apenas 

parte da sua propria alimentação, como também alguns produtos que vendia nas-cidades. 
Foi essa mesma expansão que transformou o colono em bóia-fria, que agravou os confli-
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tos entre grileiros e posseiros, fazendeiros e índios, e que concentrou ainda mais a propri- 
edade da terra". 

Apesar de melhorar a vida de uns poucos privilegiados, os problemas deixados por 
este modelo (que ainda continuam sendo gerados), são muito grande e os mais nefastos 
possiveis. Segundo Graziano Neto (1986), de um lado estão os problemas sociais, eco- 
nõmicos e políticos, representado pelo abandono do campo, miséria no campo, conflitos 
dos sem-terra com os latifundiários, analfabetismo, mortalidade infantil; e do outro, os pro- 
blemas ecológicos, como a contaminação dos alimentos, destruição dos solos, intoxicação 
de trabalhadores, descontrole das pragas e doenças, alterações climáticas, etc. Frente a 

isso, é imprescindível, não só um repensar, mas que se tenham bases tecnológicas e so- 
ciais que viabilizem a transição para um modelo seguro socialmente, sendo sustentável de 
forma ampla. Tal modelo que se propõe a ser alternativo é a Agroecologia. 

1.3) O Modelo Agroecológico 

Weid (1994) define Agroecologia como sendo_“a aplicação dos princípios e /eis da 
ecologia aos sistemas de produção agrícola". Para Altieri (1989) a Agroecologia “é uma 
disciplina clentifica que se aproxima de uma perspectiva ecológica, e é definida como uma 
estrutura teórica, destinada a compreender os processos agrícolas da mais ampla manei- 
ra”. Uma perspectiva mais ampla, incorpora preocupações sociais acerca da agricultura, 
atendo-se não apenas á produção. Já outra, mais restrita, “se refere ao estudo de fenôme- 

nos puramenteecológlcos que ocorrem nos campos das culturas, tais como relação pre- 
dador/predado, ou competição culturafinvasoras" (Altieri, 1989). 

Altieri (1989) valoriza o conhecimento localmente desenvolvido, afirmando que está 

no centro da realização contínua dos sistemas de produção. Ferrari (1994) afirma que para 

desenvolver uma agricultura sustentável com base na Agroecologia não pode existir pa- 
cotes: cada caso vai exigir soluções especificas. Mostra ainda que, na busca de propostas 

tecnicas que respondessem aos princípios da Agroecologia, a maioria das respostas foi 

obtida na prática dos agricultores. Além da valorização do conhecimento local, Ferrari 

(1994) chama a atenção para a atuação do técnico junto às comunidades. Este deve ven- 

cer algumas barreiras metodológicas e colocar-se com uma nova postura: a de colega e 

consultor do agricultor. Weid (1994) ressalta o fato da Agroecologia utilizar em muito o co-
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nhecimento do agricultor tradicional, diferindo, porém, do modelo de agricultura tradicional 
por incorporar inúmeras inovações que revolucionam o padrão de produção do agricultor. 

O uso do termo Agroecologia vem dos anos 70. Jesus (1996) cita que o termo 
Agroecologia foi adotado no Brasil pela rede de ONGs que atuam nesta área, por elas o 
considerarem mais completo e preciso do que “agricultura alternativa”. 

O modelo agroecológico no Brasil, foi construído com bases no movimento de Agri- 
cultura Alternativa, iniciado na década de 70. Veio como contraponto ao projeto de moder- 
nização conservadora na agricultura brasileira. Este movimento teve seu primeiro grande 
momento político quando realizou-se o l Encontro Brasileiro de Agricultura Altemativa - I 

EBAA, em 1981, na cidade de Curitiba. Após, ocorreram mais très encontros: Il EBAA - 

Petrópolis/RJ, em 1984; lll EBAA - Cuiabá/MT, em 1987; IV EBAA - Porto Alegre/RS, em 
1989. 

Weid (1997) acrescenta que, quando surgiram os movimentos de Agricultura Alter- 
nativa, não tinham suporte técnico que desse base às implementações deste novo modelo. 
No início este movimento surgiu unicamente por uma preocupação social. As preocupa- 
ções ecológicas e outras técnicas foram surgindo e se agregando às reivindicações alguns 
anos mais tarde. Considerava-se que o modelo agroquímico não estava sendo viável aos 
pequenos agricultores, porque suas tecnologias não eram a eles acessíveis. O encami- 
nhamento, então, foi se contrapor aos pacotes agroquímicos, só que, muitas vezes, com 
pacotes alternativos. Já existiam na Europa movimentos de Agricultura Orgânica e Agri- 

cultura Biodinãmica. A adequação destes ao Brasil, encontrava, porém, fortes dificuldades. 
A solução que passaram a visualizar, foi de buscar informações inerentes às condições 

brasileiras. 

Na busca destas informações, surgiu em 1983, o Projeto de Tecnologias Alternati- 
vas - PTA, junto à Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional - FASE. 
Este projeto chamou-se PTA-FASE, e manteve-se até 1990. Apos, foi criado a Assessoria 
em Serviços a Projeto em Agricultura Alternativa - AS-PTA. Esta última, presta assessorias 
a uma rede de 23 ONGs em todo o Brasil. Entre as ONGs e entidades envolvidas no mo- 
vimento, para buscar as informações alternativas, surgiram duas vertentes: uma que bus- 
cava as informações no conhecimento do agricultor e a outra que buscava nas inovações 
tecnológicas. A primeira vertente esbarrou logo em alguns problemas imediatos: a tradição 
não era uma base segura para criar as informações. lsto porque os agricultores tradicio- 
nais carregam hábitos aos quais também se buscava informações alternativas, e não so- 
mente ao modelo agroquímico. Como exemplo das alternativas que se buscava estavam 
as queimadas. Alguns anos mais tarde, ainda durante os anos 80, passaram a considerar
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como "maluquice" o fato de tornar a tradição como referência. Além de tomar como base a 
tradição, tiveram outros grandes problemas, que foi o de criar ofertas, para encontrar pos- 
teriormente as demandas; visavam atingir de forma irrestrita um público difuso, sem consi- 
derar especificidades locais, visto as grandes diferenças de uma comunidade para outra; 
as implantações das ONGs muitas vezes se deram não considerando a região, o agroe- 
cossistema e as especificidades locais; não existiam metodologias de diagnóstico que fos- 
sem adequadas, o que só se superou por volta de 1990. 

“A AS-PTA considera at Agroecologia como um novo paradigma, ainda em constru- 
ção, o qual, apoiando-se em recentes descobertas científicas e incorporando os conheci- 
mentos tradicionais dos agricultores, busca um desenvolvimento harmônico, ecologica- 
mente equilibrado e estável, justo socialmente, democrático e participativo, no qual o tra- 
balho dos agentes, baseia-se no diálogo com as comunidades rurais” (Jesus, 1996). 

Rover (1997) define très pressupostos da Agroecologia: 
o Geração participativa da tecnologia; 
. insumos internos; 
0 Baixo impacto ambiental. 
O Centro Vianei de Educação Popular adota os seguintes princípios: 
ø Diversidade vegetallanimal-; _ 

o Reciclagem da matéria orgânica e otimização da utilização denutrientes; 
o Geração de condições Ótimas de cultivo, estimulando os microorganismos; 
o Evitar perdas de água e solo; 
ø Medidas preventivas para controle de pragas e doenças; 
o Implantação dosinergismo entre plantas, animais e homem; . 

0 Máxima integração de fatores produtivos presentes na propriedade e na comuni-
á 

dade; 
o Melhor 'aproveitamento possível dos recursos naturais, humanos e financeiros dis- 
poníveis.



13 

2") TRANSIÇÃO 

O município de São José do Cerrito apresenta de forma predominante o modelo 
tradicional, porém, com algumas influëncias - maiores ou menores - dependendo da pro- 
priedade, do modelo agroquimico. A tipologia que utilizamos na classificação dos modelos, 
em tradicional, agroquímico e agroecológico, nos auxiliou didaticamente. Trata-se, porém, 
de um recurso analítico, onde na prática dificilmente uma propriedade se apresenta de 
forma pura em um dos modelos. lsto significa que, mesmo que tenhamos classificado uma 
propriedade como tradicional, esta pode eventualmente usar adubos químicos, agrotóxi- 
cos, maquinários, e outros. 

Weid (1997), esclarece que a ação das ONGs que fazem parte da rede AS-PTA já 
trouxeram muitas inovações aos agricultores. Porém, se a atividade de algumas destas 
conseguiu que algumas técnicas fossem maciçamente adotadas, o modelo permaneceu o 
mesmo. 

O Dicionário Aurélio apresenta a “transição” como a "passagem de um lugar, de um 
assunto, de um tom, de um tratamento, etc., para outro". 

- A “transição” pode ser trabalhada em nível internacional, com as conseqüências dos 
países de uma região formando blocos económicos, a queda do Muro de Berlin, a conver- 
são da União Soviética, etc. Pode ser trabalhada em nível nacional, com a implementação 
de planos econômicos (por exemplo os implementados após o govemo Collor) e. as con- 
seqüências internas do MERCOSUL. Finalmente, podem ser considerados as mudanças 
locais. Esse "espaço local" é citado por Dowbor (1994) como sendo o município, conside- 
rado como a "unidade básica de organização social". Mas, pode ser, ainda, um bairro, um 
quarteirão, a comunidade onde se mora. Queremos mostrar que num período de transição 
é muito diferente de quaisquer outros periodos que não envolvam mudanças. 

A intenção do Plano de Desenvolvimento Local - PDL, recentemente elaborado no 
município, defende a busca do desenvolvimento sustentável, tendo como base a Agroe- 
cologia. Esta passagem, seja do modelo tradicional, seja do agroquímico, para o modelo 
Agroecológico, chamaremos de “trans¡ção". 

Observando os agricultores de São José do Cerrito, notamos que grande parte de- 
les persistem no modelo tradicional. O município apresenta pouca influència do modelo 
agroquimico. Verificamos também, que aqueles agricultores que tiveram um envolvimento 
com as práticas agroquímicas apresentam maior receptividade às inovações tecnológicas



14 
com base na Agroecologia. As principais criticas destes agricultores à agroquímica estão 
relacionadas ao perigo do “veneno"(agrotÓxicos) e aos altos preços dos insumos. 

Weid (1994) indica, no entanto, uma tendência diferente. Para ele, os pequenos 
produtores tradicionais apresentam uma mais rápida adoção de tecnologias agroecológi- 
cas do que os produtores agroquímicos. Acrescenta que os pequenos produtores tradicio- 
nais correm menores riscos nesta adoção e que a lógica da Agroecologia é mais próxima 
daquela que eles tem. 

Santos (1997), contudo, fortalece nossa afirmação. Segundo ele, é mais fácil con- 
vencer um agricultor a produzir sem o uso de agrotóxicos, se este já sentiu os efeitos ne- 
gativos em sua saúde. Usa o exemplo do agricultor Delvino Magro, no municipio de lpè, no 
Rio Grande do Sul. Este agricultor, que também é técnico agricola, foi o responsável técni- 
co pela introdução da maçã naquela região-, no ano de 1974. Até 1985, ele utilizou e reco- 
mendou todo o pacote agroquímico. Atualmente, ele possui um sítio ecológico, onde rece- 
be visitas e presta várias atividades na defesa de uma agricultura sem produtos químico- 
sintéticos. Este agricultor defende que, em um processo que busque convencer agriculto- 
res para esta nova prática, deve se dar prioridade àqueles que mais avançaram no modelo 
agroquímico. Canci (1997) também compartilha esta posição, ao defender que a dificulda- 
de é maior para os agricultores tradicionais, por estes não terem ainda experimentado a 

mudança. 
Cabe, ressaltar que os proprietários que pagam para outros fazerem as atividades 

mais perigosas não sentem o efeito sobre sua saúde. Assim, mesmo que em sua proprie- 
dade se use os agrotóxicos de forma exagerada, não são eles os mais propensos a esta 
mudança, mas sim, os peões. 

Ressaltamos, aqui, que a transição não ocorre de maneira expontãnea, natural. Ela 
envolve todo um trabalho de organização da sociedade, reorganização da extensão rural e 
um redirecionamento tecnológico para o novo modelo. Para Beroldt (1994), muito além da 
simples mudança do modelo tecnológico, deve passar por novo juízo de valores; um outro 
paradigma da agricultura; uma nova opção de vida. Weid (1994) considera que os conhe- 
cimentos agroecológicos adequados nunca estão prontos para serem utilizados. 'Ao con- 
trário, eles devem ser adaptados para cada situação específica. Com isso, a transforma- 
ção integral de um sistema em agroecológico é paulatina. Por isso, incorporamos a noção 
de transição. A mudança para o agroecológico, independente do modelo em que se possa 
estar, envolve um certo tempo para adaptação dos agricultores às práticas propostas, 
como: manejo cuidadoso do solo; utilização de adubos verdes; a multiplicação das se- 
mentes; produção de compostagem; controle biológico de pragas e doenças; etc. A ado-



_ 15 
ção destas práticas envolvem a necessidade de capacitação ou reeducação dos agriculto- 
res, o redirecionamento das políticas públicas, uma reorganização do mercado e princi- 
palmente a nivel organizacional. 

Nos pareceu difícil precisar quando começou o processo de transição no município 
de São José do Cerrito. Pelo visto, teve origem por volta de 1985, com as mobilizações re- 
alizadas por diversos segmentos sociais (jovens, pastorais, Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, etc.). SÓ que, na época havia dependências muito grande do poder público munici- 
pal e este estava muito fechado em si, centralizado nas mãos de uns poucos. 

Estas mudanças não ocorreram de forma pontuais. Começou por influència muito 
forte, principalmente do Centro Vianei de Educação Popular e da Igreja Católica do muni- 
cipio. Esta ONG atuou principalmente com formação/capacitação, através de cursos, ge- 
ralmente em sua sede na cidade de Lages, sendo temas tanto técnicos como de organiza- 
ção sindical, político e outros. 

No campo técnico, ressalte-se que, durante o estágio observamos uma série de 
inovações tecnológicas que já tinham sido praticadas. Entre estas podemos citar: melho- 
ramentos de sementes de milho, gestão de propriedades, condomínio de suínos, alimenta- 
ção animal, indústrias caseiras, controle biológico, saúde (alimentação e água potável). 

2.1) A postura do Técnico na Transição 

Visando esta mudança, ou a transição para a Agroecologia, se busca um repensar 
na postura do técnico, havendo algumas concepções em relação a este tema. Podemos 
citar Ferrari (1994), que considera que o técnico deve assumir a postura de colega e con- 
sultor do agricultor. CONCRAB (1997), conclui que o técnico deve se desprender de sem- 
pre querer ensinar, mas sim, disponibilizar seus conhecimentos cientificos, e ter o com- 
prometimento com a mudança. O progresso deve se dar em conjunto: o técnico e o agri- 
cultor, acrescentando que “será melhor errar com eles (com os agricultores), do que acer- 
tar sozinho". Cortez (1997) diz que o técnico que atua junto ao agricultor deve estar intei- 
rado ao processo educativo, cujo objetivo é que os individuos (os agricultores) pensem e 
este pensar oslevem a transformar a realidade. Isso nos traz algumas indagações. Se 
considerarmos que os técnicos voltados a implementação do modelo capitalista (o agro- 
químico), também querem ser “colega” do agricultor; o respeitam (com limites); valorizam 
(ou exploram) o conhecimento do agricultor; tornam a relação técnico X agricultor como um
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processo de diálogo; trocam experiências; aprendem com o agricultor; etc., mas apenas 
buscando eficiência para melhor persuadir; então devemos perguntar: o que se deve ter de 
diferente daqueles técnicos cujos objetivos são apenas os de extorquir o agricultor? Como 
resposta., Cortèz (1997) diz que a concepção deve “transcender meras mudanças pontu- 
ais, e ter sim, uma visão de consciência de classes, buscando sempre tomar o agricultor 
protagonista de sua própria história”-. 

Para esse mesmo autor, há quem defenda - principalmente algumas entidades, al- 
guns agricultores e até mesmo técnicos - uma relação de igual-para-igual entre o técnico e 
o agricultor, como sendo um meio de resolver a hierarquização que se faz entre estes dois. 
Na sua visão, os que tem este pensamento culpam o técnico quando alguns projetos não 
são bem sucedidos, associando a algum "erro" de postura do técnico. Acha que isto cons- 
titui um erro de método muito sério, culpando o técnico e o separando completamente do 
modelo. Significa limitar as análises somente para as conseqüências, não ligando com as 
causas. Ele acha impossível essa atuação de igual-para-igual, pois, o técnico possui sua 
identidade e, por maior que seja o seu esforço, continuará sendo um agente externo. Por 
isto, a diferença deve ser assumida, não significando que com isso a relação deva se dar 
em níveis hierárquicos diferentes. Mesmo que não se queira, o tratamento diferenciado já 
existe, e não só em relação ao profissional da área de Ciências Agrárias, mas, também, a 

qualquer outro agente externo que venha até o agricultor, como um médico, um advogado, 
um político, etc. É portanto, um problema de toda a sociedade, que induz uma hierarquiza- 
ção de valores, e muitas vezes o agricultor até se assume como um “colono grosso", igno- 
rante, considerando que como "o técnico é que é estudado”, portanto, “quem sabe". 

2.2) A Egucação Popular na Transição 

Uma postura clássica de desenvolvimento rural, geralmente ligada aos Órgãos ofici- 
ais, chamaria este tema, ao invés de “Educação Popular” de "Extensão Rural”. Contudo, 
trataremos aqui a Educação Popular como uma ferramenta principal para esta transição. 

Oliveira (1985) cita várias expressões utilizadas na Extensão Rural no Brasil. Esta 

procura se autodefinir como "modalidade informal de educação"; “tipo informal de educa- 
ção”; “processo de ajuda ao povo"; “processo baseado em principios educacionais"; “pro- 
cesso de educação informal”; “sistema de educação informal", “sistema educativo infor- 

mal”; “sistema educativo integral";
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Piza (1988), porém, questiona o caráter educativo da Extensão Rural, quando esta 

emite conceitos indefinidos a partir das quais se pode concluir o que se quiser. Este acres- 
centa que se elaboram um silogismo cuja premissa deve ser suposta verdadeira, no caso, 
que "e×tensão rural é educação", e acabam concluindo que: "fomento é extensão, logo fo- 
mento é educação; investimento (financeiro) é extensão, logo investimento é educação". 

Paulo Freire (1983) acrescenta que “a expressão 'extensão educativa' só tem senti- 
do se se toma a educação como prática da 'domesticação'. Educar e educar-se, na prática 
da liberdade, não é estender algo desde a 'sede do saber”, até a 'sede da ignorância' para 
'sa/vai”, com este saber, os que habitam nesta". Neste sentido, utilizamos a terminologia 
"Educação Popular”, por acharmos que melhor representa o conteúdo que estamos tratan- 
do. - 

Contudo, o fato de atuar junto as organizações populares não significa que esteja 
ocorrendo Educação Popular. Para Paulo Freire (1983), “no processo de aprendizagem, só 
aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em apre- 
endido, com o que pode, por isto mesmo, reinventã-lo; aquele que é capaz de aplicar o 
aprendido-apreendido a situações existenciais concretas”. 

Cortès (1997) chama a atenção que, se a educação for só “para” as classes sociais, 
o estado faz, só que tem a “intencionalidade de cumprir com uma carência ou resolver um 
problema económico, político ou social que está lhe incomodando". lsto leva a procurar re- 
solver os problemas sociais por setores, pois afetam o projeto central do governo”. Para o 
autor, a “Educação Popular” é aquela que ocorre 'para', 'com' e 'das' classes populares”. 

Oliveira j1985) cita que o uso de novas tecnologias tende a estabelecer novos pa- 
drões de relacionamento do agricultor com a natureza e com a própria sociedade em que 
vive. Por flm, a incorporação de recursos, o qual refletirá em construções, aquisição de 
bens, etc., delirjeia um novo ambiente de trabalho para a produção. 

2.3) A Transição em São José do Cerrito 

Ressalternos, agora, ao entrar no estudo do município e do processo de desenvol- 
vimento que seus moradores pretendem, sistematizado através do Plano de Desenvolvi- 
mento Local - PDL. Eles já definiram que querem mudar e que essa mudança terá como 
base à Agroecologia.

S
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Pretendem, para isto, ir buscar as oportunidades (ver anexo 6) que possuem e es- 

tão fora do município e melhor se utilizar dos pontos fortes internos (ver anexo 7). Só que, 
para esta mudança se apresentam também várias ameaças externas e muitos pontos fra- 
cos internos, inerentes à organização. Por isso, tanto o métodoz quanto a metodologia de- 
vem ter a melhor definição possível para superar estes obstáculos. Recorde-se que, como, 
Souto-Maior (s.d.) chama a atenção, O Planejamento Estratégico e Participativo (PEP) e 

outras formas de planejamento não resolvem os conflitos distributivos. Ou que, como alerta 
Cortez (1997), o “metodo não transforma: o que transforma são as atividades que se fa- 
zem junto às entidades, junto ao povo", no sentido de aumentar sua consciência política”. 
Por isso, deverá haver uma articulação - a melhor possivel - entre o poder público munici- 
pal e a sociedade civil. O que, aliás, já está previsto no “mandato” do Fórum de Desenvol- 
vimento Local do município (ver item 3.5). 

Em nosso estágio observamos alguns dos problemas do processo de planejamento. 
Eles serão relatados adiante no item 3.6 - "Alguns problemas enfrentados no município". 

Relataremos, também, algumas implementações já ocorridas, com relação às inovações 
tecnológicas e/ou linhas técnicas de atuação. 

2 Método: a forma de desenvolver cada ação. baseada no contexto; metodologia: a estratégia que conduz do 
princípio- ao fim o objetivo: que parte da realidade concreta e vai se transformando ao longo do processo - 

de"finlções de Cortêz (1997).
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3) o Município DE sAo JosÉ Do cERRiTo 

3.1) Aspectos Físicos e Geográficos 

O município de São José do Cerrito localiza-se na Microrregião Serrana de Santa 
Catarina, na latitude de 27°39'45"S e longitude 50°34'48"W. A distância até Florianópolis é 
de 280 Km. O centro polarizador da Microrregião Serrana ê- Lages, localizado a 33 Km. O 
principal acesso até o município é a BR-282. Nenhum acesso é asfaltado, e as condições 
de conservação são péssimas (conforme fotografia O1) trazendo inúmeros problemas de 
transportes ao município. 

A área do município é de 912 Km? Localiza-se a uma altitude de 879 metros. O cli- 
ma, segundo classificação de Köppen, é mesotérmico úmido, com verões quentes, apre- 
sentando temperatura média anual de 15,9°C e uma precipitação total anual entre 1300 e 
1500 mm. 

A constituição do relevo é de planalto de superfícies planas, onduladas e monta- 
nhosas. Os principais rios que banham o município são o rio Canoas e os seus afluentes: 
Rio Caveiras, Passo Fundo, Amola Faca, Lajeado Goiabeira e Lajeado Rolante.

V 

Conforme Uberti (1997), o municipio possui dois tipos de solos. O predominante é o 

solo de Terra Bruna Estruturada. Este tem o basalto como material de origem, são profun- 
dos e bem drenados, de consistência argilosa. Possui baixa disponibilidade de nutrientes e 

de caráter ãlico. Tem seqüências de horizontes “A - B - C" e de cores brunadas. São muito 
pedregosos. São utilizados para pastagem e para as culturas anuais, como o milho e o 
feijão. Em trechos próximos ao rio Canoas ocorrem outro tipo de solo: o litólico. Este pos- 
sui seqüência incompleta de horizontes (A - C - R). São usados principalmente para pas- 
tagens. 

O centro polarizador da Microrregião Serrana é Lages, localizado a 33 Km.:São Jo- 
se do Cerrito faz parte da Associação dos Municípios da Região Serrana - AMURES, com- 
posta de 19 municípios.
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MAPA 1 - Localização da Microrregião Serrana de Santa Catarina. 
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Fotografia 01 - Condições da BR-282, na altura da Comunidade de Santo Antônio dos Pi- 
nhos, São José do CerritolSC.
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3.2) Aspectos Históricos 

A colonização de São José do Cerrito iniciou-se por bandeirantes paulistas há mais 
de um século. Ocorreu próximo ao rio Caveiras, cujo local atualmente é denominado Ca- 
pela Säo José. Esta capela deu nome ao município. O aglomerado em torno dela, porém, 
não se transformou em sua sede. Em 1927 surgiu a capela de São Pedro, cujo local era 
conhecido como “Caru", onde foi instalado a sede do distrito, então pertencendo a Lages. 

Entre os anos de 1943 e 1953, ainda como distrito, chamou-se “Caru", que significa 
“terra fértil” na lingua indígena. O nome voltou a ser São José do Cerrito porque a expres- 
são “Carli” era usado de forma pejorativa por moradores de outras localidades da região. 

A emancipação política do município deu-se em 1961. 

3.3) Aspectos Demográficos 

A maior parte da população é de origem cabocla. São descendentes dos índios que 
existiam na região, dos portugueses colonizadores e dos negros. Os costumes e tradições 
cultivados até atualmente são atribuídos às primeiras famílias que ali se instalaram. 

Segundo estimativas do PDL, o município possuia em 1996, 18% dos habitantes no 
meio urbano e 82% no meio rural. Demonstra com isso ser um município essencialmente 
agrícola. 

Tabela 01 - População do município de São José do Cerrito, nos anos de 1970, 1980, 
1991 e 1996. 

População 15.039 13. 368 11.596 10.281 
í 

Ano 
` 

1970 
` 

1930 

ä 

1991 

E 

1996*

U 

Fonte: Censos Demográflcos do IBGE - 1970, 1980. 1991 e 1996. 
*Dados definitivos, mas ainda não publicados. 

Se considerarmos os dados do IBGE (conforme tabela 01), veremos que desde 
1970 a população veio diminuindo gradativamente. Durante todo este tempo ocorreu o 

êxodo da população rural para centros urbanos, principalmente para Jaraguá do Sul e 

Blumenau, ambas em Santa Catarina. A maior parte desse fluxo de pessoas foi de jovens, 
que, não vendo perspectivas no município, partiram em busca de melhores condições de 
trabalho e estudo.
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Segundo o pároco da igreja católica da sede do município, cerca de 95% ou mais 

da população é católica. Em todas as 35 comunidades há pelo menos uma igreja para os 
cultos e missas. 

3.4) Aspectos Produtivos 

São José do Cerrito mostra pouca presença do modelo agroquímico. A maioria dos 
agricultores pratica ainda, o modelo tradicional. Ressalte-se que mesmo os que estão apli- 
cando hoje práticas altemativas apresentam traços significativos do modelo tradicional (ver 
fotografia 02). Segundo informações prestadas por alguns agricultores, a batatinha (Sola- 
num tuberosum) foi uma das primeiras culturas a consumir adubos químicos e agrotóxicos. 
Os agricultores misturavam Aldrin3 no adubo (N-P-K) para colocar na batatinha. A venda 
desses produtos começou por volta de 1975, com um bodegueiro de São José do Cerrito 
que foi o incentivador do seu uso. Os agricultores começaram a usa-los também no feijão 
quando apareceu a variedade carioca, já no início dos anos 80. Outro fato que contribuiu a 
implementação do uso de agrotóxicos e adubos químicos foi a entrada das empresas fu- 
mageiras. Muitos agricultores passaram a plantar fumo, principalmente para a Souza Cruz, 
seguindo as exigências da empresa, ou seja, dentro de um modelo agroquímico. Após isto, 
eles passaram a utilizar agrotóxicos e adubos químicos também nas demais plantas. 

Apesar de alguns agricultores usarem produtos químicos e outros produtos caracte- 
risticos de um modelo agroquímico, o que ainda caracteriza o município são as formas tra- 
dicionais de produção. 

As principais culturas económicas são o feijão e o milho e, em menor escala, o alho, 
a batata, o tomate, o repolho, o fumo e o mel. Na pecuária as principais criações são as de 
bovino de corte, com 26.700 cabeças, e de leite, com 3.500 cabeças. 

A principal atividade econômica do município é, justamente, o cultivo do milho e do 
feijão (consorciados ou não). A mão-de-obra utilizada no processos produtivo é a familiar e 
a mecanização não e muito intensa. As sementes do feijão são, em geral, produzidas nas 
propriedades. Já para o milho, mais freqüentemente são adquiridas sementes híbridas no 
mercado. No municipio é cultivado anualmente em torno de 9.190 hectares de feijão e 
8.650 hectares de milho. O feijão cultivado é principalmente o carioca. Os grãos são ven- 
didos, a baixo preço, imediatamente após a colheita, para as cerealistas do município. O 
milho é consumido na propriedade e apenas o que sobra é destinado ao comércio. Geral- 
mente não ocorre nenhum beneficiamento com o uso de secadores artificiais, limpeza e 

3 Aldrin é um inseticida organo-clorado, altamente tóxico e acumulativo, proibido no Brasil, após 02 de se- 
tembro de 1985, pela portaria 329. do Ministério da Agricultura(Plnheiro, Nars 8. Luz, 1993).
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embalagem dos produtos. É comum a secagem dos grãos em lonas ao solo, conforme fo- 
tografia O3. 

Tanto a produção como o rendimento dos principais produtos são relativamente 
baixos, tendo, inclusive, caido gradativamente nos últimos anos. O rendimento do feijão e 
do milho são relativamente baixos, se comparados com as médias catarinense. Outra ca- 
racterística que nos chama a atenção é a grande flutuação no rendimento das culturas, 
tanto do milho quanto do feijão, conforme figuras O1 e O2. 

Figura O1 - Rendimento da cultura do milho entre os anos de 1982 e 1994 em Santa Cata- 
rina e São José do Cerrito. 
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Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal de Santa Catarina. 1983-1995. 

Figura 02 - Rendimento da cultura do feijão entre os anos de 1982 e 1994 em Santa Cata- 
rina e São José do Cerrito. 
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O rendimento da cultura do feijão tem influëncias principalmente pelas condições 
climáticas. Por exemplo, o ano de 1992, as condições climáticas foram favoráveis em pra- 
ticamente todo o ciclo da cultura, e o resultados foi, tanto para o rendimento quanto para a 
produção as maiores dos últimos dez anos. Outra condição que observamos em nosso 
estágio, que influencia no baixo rendimento é a não aplicação de alguns cuidados princi- 
palmente com o solo (cobertura do solo, adubação verde) e rotação de culturas. Ao nosso 
ver, os agricultores estão desestimulados a aplicar estas técnicas, devido principalmente 
aos baixos preços recebidos pelos produtos nos últimos anos. Os baixos preços, segundo 
o ICEPA/SC, são resultantes principalmente do excesso de oferta em safras anteriores. 
Em outras ocasiões, os preços minimos são fixados em patamares muito baixos ou a re- 
cessão econômica que repercute, reduzindo a demanda.



Fotografia 02 - Uso de cargueiros para o transporte na propriedade. 
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Fotografia 03 - Secagem de feijão-agree sol. 
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3.5) O Plano de Desenvolvimento Local 

Para buscar resolver os problemas do município, foi elaborado o Plano de Desen- 
volvimento Local - PDL. Este Planoé um guia a longo prazo para toda a sociedade do mu- 
nicípio de São José do Cerrito, envolvendo o Poder Público Municipal e a Sociedade Civil. 

Até o ano de 1995, todas as entidades e instituições que atuavam no município o 
faziam de forma isolada. O S/entro Vianei de Educação Popular, que trabalhava no municí- 
pio principalmente com educação popular, fez uma proposta em um dos cursos que ofere- 
ceu para lideranças comunitárias: as entidades, por eles representadas se integrariam 
para elaborar um plano de ação, dentro de propostas agroecológicas. Estas entidades 
gostaram da proposta. 

Cabe salientar que a elaboração do PDL desenvolveu-se junto a concepção de 
“desenvolvimento /oca/”. Como “poder local”, Dowbor (1994) define como “a capacidade de 
criar no municipio os mecanismos de autotransformaçäo econômica e social". São as deci- 
sões que a comunidade toma para resolver os seus problemas, tornando-a melhor para 
quem nela vive e não ao que é melhor às politicas do estado, da nação ou para uma cor- 
poraçáoprivada. ~ 

` 

_

' 

Cada comunidade, cada municipio possui modelo de organização própria. Será di- 
ferente de um lugar para outro dependendo das características políticas, culturais, nivel de 
conscientização, condições econômicas, etc. Assim, São José do Cerrito buscou sua for- 
ma de atuar. O PDL envolve o planejamento das atividades das organizações e do poder 
público em conjunto. Esbarrou-se em problemas, dificuldades, algumas delas internas, 

mais fáceis de resolver, porém, há aquelas que se impõem a nível de conjuntura nacional 
e alguma até internacional, ficando difícil de contornar. 

A elaboração do "Plano de Desenvolvimento Local" (PDL) teve início em julho de 
1996 e contou com o suporte de uma metodologia operacional, constituindo-se num ins- 
trumento de ajuda às decisões. Esta metodologia denomina-se “Planejamento Estratégico 
Participativo” (PEP) e teve como coordenador o Centro de Promoção das Agricultura de 
Grupo (CEPAGRO), uma Organização não Governamental (ONG) com sede em Florianó- 
polls. 

Segundo Souto-Maior (s.d.), um dos idealizadores do PEP, este “é uma metodologia 
que permite a um Governo Municipal, a uma organização pública ou privada sem fins lu- 
crativos ou a uma comunidade, implementar disciplinada e participativamente um conjunto 
de estratégias, decisões e ações fundamentais, não só para sua sobrevivência, mas cruci- 

. 
\ 

1 ~ . . ,¡ 
- - 

ais para sua eficacia, efetividade e progresso . Para o mesmo autor, esta metodologia in-
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corpora técnicas de participação, que são adaptadas às características sociais, econômi- 
cas e, sobretudo, culturais do Brasil. 

Foi criado o Fórum de Desenvolvimento Local, à partir dos representantes das enti- 
dades, organizações governamentais e não governamentais, cuja finalidade principal “é a 
busca 'do desenvolvimento sustentável e a transformação da sociedade, a partir de linhas 
de ação estratégicas, que visem o crescimento interno e social". O processo de planeja- 
mento do desenvolvimento local foi elaborado por este Fórum, o qual definiu como forma 
de trabalho as sete fases, à seguir: 

l Lage - Contato X Contrato 
ll _E_a_sg - Diagnóstico do território 
Ill í - Elaboração do Plano de Desenvolvimento Local 

Etapa I 
- Definição do mandato do Fórum 

Etapa ll z- Identificação dos interessados no Desenvolvimento de São José 
do Cerrito

' 

Etapa lll - Definição das expectativas dos principais interessados 
Etapa IV - Definição da missão 
Etapa V - Análise do ambiente externo 
Etapa Vl - Análise do ambiente interno 
Etapa Vll - Questões estratégicas _ 

Etapa Vlll - Ações estratégicas para viabilizar as propostas estratégicas e 

remover os obstáculos 
IV E_a§§ -' Restituição para a. população 
V Egg - Grupos de trabalho 
Vl Fase ¬_*`Formação 
Vll Fase 5 Acompanhamento e avaliação 

I Fase - Contato X Contrato 
Esta etapa constituiu-se nas primeiras discussões entre os organismos ligados ao 

poder publico municipal e à sociedade civil. Foi constituído um grupo de animação, cujas 
finalidades foi de assessorar as diversas etapas-de todo o processo de elaboração do 

PDL. Este grupo definiu como meta o fornecimento de informações e o esclarecimento so- 
bre as possibilidades e dificuldades do processo que se buscou instalar. 

Ocorreram várias atividades no intuito de sensibilizar os grupos a serem envolvidos 

sobre a importância da participação destes, como: elaboração e envio de documentos in- 
j¡

:
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formativos; contato com lideranças e animadores locais; organização de um Seminário de 
Troca de Experiências; elaboração de uma carta aberta à população (ver anexo O1), onde 
estabeleceu um compromisso formal, entre o poder público municipal e as organizações 
locais. 

ll Fase - Diagnóstico do território 
Nesta etapa foi construido um diagnóstico audiovisual, seguido de uma cartilha. As 

informações são um resumo das características do municipio, elaboradas com opiniões da 
população e das organizações. 

lll Fase - Elaboração do Plano de Desenvolvimento Local 
O PDL foi dividido em oito etapas. Apresentaremos a seguir estas- etapas, alguns 

conceitos fundamentais nelas implícitas e resultados alcançados pela sua aplicação em 
São José do Cerrito. 

I - Definição do mandato do Fórum 
Para Souto-Maior (1994), o mandato “é o que delimita as atribuições, competências 

e limitações do Municipio, partindo de leis, normas, regulamentos e tradições".
` 

Para defi_nirem o mandato do Fórum do PDL de São José do Cerrito, os participan- 
tes, divididos em grupos, responderam as perguntas à seguir, e o resultado encontra-se no 
anexo O2. - 

1) 

2) 

L-D¿:°°
> 

Cerrito 

O queÍé .o Plano de Desenvolvimento Local para São José do Cerrito? 
Para que serve o Plano de Desenvolvimento Local? 

) A quem compete aprovar o Plano de Desenvolvimento Local? 
quem compete executar o Plano de Desenvolvimento Local? 

Quem fiscalizará a execução do Plano de Desenvolvimento Local? 

ll ¬ Identificação dos interessados no Desenvolvimento de São José do 

Os participantes divididos em grupos, detectaram todas as partes interessadas no 
desenvolvimento local. Estes interessados foram agrupados em governamentais, não go- 
vernamentais e-outros (ver anexo O3). 

lllí- Definição das expectativas dos principais interessados
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Os participantes, divididos em grupos, definiram as expectativas dos interessados, 

identificados na etapa anterior (ver anexo O4). i 

' lV - Definição da missão 
Para Souto-Maior (1994), “a missão expressa a razão de ser do Municipio, a partir 

de uma visão consensual entre sua sociedade e seu governo". 
A fim de definir a missão, os participantes, divididos em grupos, responderam as 

perguntas à seguir, e a síntese encontra-se no anexo O5. 
1) O que é o “Fórum de Desenvolvimento de São José do Cerrito"'? 
2) O que caracteriza o “Fórum” e o diferencia das demais instituições locais? 
3) Quais devem ser os valores mais importantes para o “FÓrum”'? 
4) Qual deve ser a finalidade maior do “FÓrum"'? 

V - Análise do ambiente extemo 
Consistiu de uma análise sistemática e criteriosa do ambiente externo do Forum, 

com os quais ele se confronta ou se confrontará, sendo que, o mesmo não tem controle. 
Dentro do ambiente exter-no se determinou, no entendimento dos participantes, as 

oportunidades e ameaças. 
Por “oportunidades” compreende-se os aspectos do ambiente que devem ser apro- 

veitados pela instituição para o alcance de sua missão. 
Por “ameaças” compreende-se os aspectos do ambiente que devem ser evitados 

para que a organização não perca- sua eficiência, eficácia e efetividade. 
A síntesedos fatores relatados encontram-se no anexo O6.

z 

šš: 

Í \ 

Vl - Análise do ambiente intemo 
Consistiu de uma análise sistemática e criteriosa do ambiente interno do Fórum, a 

fim de identificaƒr os pontos fracos e fortes. 
Os “pontos fortes" .sao os aspectos relacionados a cada setor e da organização 

como um todo, que contribuem para uma resposta eficaz às pressões ambientais. 
Os “pontos fracos" são os aspectos que impedem a organização, de adaptar-se às 

oportunidades e_/ou ameaças. 
A síntese da análise do ambiente interno encontra-se no anexo O7. 

Vll - Questões estratégicas
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Após as etapas anteriores e com base nelas, os participantes divididos em grupos, 

definiram as questões estratégicas. 
Para Souto-Maior (1994), uma questão estratégica “e uma dificuldade ou problema 

que tem influéncia significativa na maneira como o Governo Municipal, neste caso o Fórum 
(grifo nosso), funciona, ou em sua habilidade de atingir um futuro desejado, para a qual 
não existe soluções sobre as quais todos concordam”. 

Para resolver as questões estratégicas deveriam se apoiar nas etapas anteriores, 
principalmente na análise do ambiente externo e interno, para melhor aproveitar as opor- 
tunidades e os pontos fortes. Foram consideradas também, os aspectos relativos ao histó- 
rico, mandato e missão. 

Por fim, as questões estratégicas foram divididas em quatro temas: meio rural, saú- 
de, educação e Fórum. Para cada um dos temas foram definidas Propostas Estratégicas e 
os obstáculos à viabilização das propostas estratégicas. 

VIII - Ações estratégicas para viabilizar as propostas estratégicas e re- 
mover os obstáculos 

Souto-Maior (1994) define Ações Estratégicas como “as ações possíveis de serem 
realizadas pela--Governo Municipal, neste caso o Fórum (grifo nosso), no curto prazo para 
contornarem os obstáculos priorizados, e no médio e longo prazo para implementarem as 
grandes propostas formuladas inicialmente". 

Nesta etapa foram elaboradas as ações concretas, que aqui sim, seriam as ativida- 
T. 

des que norteariam as ações dos envolvidos, bem como os prazos, a origem dos recursos 
e os responsáveis por sua execução (conforme exemplo no anexo O8). 

Cada um dos quatro temas (meio rural, saúde, educação e Fórum) foram conside- 
rados “planos de açäo" e foram organizados em projetos da seguinte forma: 

Meio rural: Crédito/Renda
' 

.j Desenvolvimentotecnológico 
* Formaçao/capacitação 

I Organização 

Saúde: Recursos humanos e materiais 
Reforma estrutural 
Formação/Capacitação 
Qrganização
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Educação: Recursos humanos e materiais 

Reforma estrutural 
Formação/Capacitação 
Organização» 

Fórum: Execução do Plano 
institucionalização do Forum 
Formação/capacitação 
Organização . 

IV Fase - Restituição para a população 
Esta fase foi prevista para ocorrer apos a elaboração do PDL. Consiste em apre- 

sentar o Plano junto às comunidades, para a população. Esta restituição foi prevista para 
ocorrer de très formas: a) Publicação de um jornal, contendo os resultados do diagnóstico 
e do planejamento efetuado em São José do Cerrito; b) Realização de reuniões nas co~ 
munidades rurais, para informação,_¿.e encaminhamento das resoluções da etapa de plane- 
jamento; c) Realização de uma Assembléia Municipal para apresentação e aprovação do 
Plano de Desenvolvimento Local. 

V Fase -iGrupos de trabalho 
Nesta fase, o objetivo foi de agrupar as pessoas, identificando os grupos portadores 

de projetos, reflexões, e de idéias, a partir das discussões levantadas na restituição para a 

população. 

Vl Fase 3 Fonnação 
A formação deveria vir para sanar as demandas que o processo de animação vies- 

se criar. Para isto foi previsto a criação de um Programa Estratégico de Formação. 

Vll Fase' - Acompanhamento e avaliação 
O Fórum de Entidades ofereceria recursos humanos para o acompanhamento do 

processo de desenvolvimento local. Foi previsto que este grupo agiria no sentido de criar 
um Conselho Municipal de Desenvolvimento, o qual, então, passará a coordenar o proces- 
so de acompanhamento e avaliação. Foi previsto também, que a composição deste con- 
selho deve pautar-se pela pluralidade e representatividade.

.z
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Foi previsto, no PDL, que a divisão em 7 fases para of Plano de Trabalho do Fórum 

seria apenas didática. Acrescentou-se, ainda, que o desenvolvimento se caracterizaria 
pela dinâmica e pela integração entre os diversos momentos do trabalho. De fato, as ativi- 
dades, como observamos em nosso estágio, não obedeceram a seqüência citada anteri- 
ormente neste relatório. Para a fase de "Formação", por exemplo, mesmo sem um “Pro- 
grama Estratégico de Formação" bem definido, já se estabeleceu algumas atividades com 
o objetivo de sanar algumas demandas. Mesmo alguma atividades se desenrolando no 
sentido da formação, uma fase anterior não tinha sido posto em prática, que foi a “Restitui- 
ção para a População". 

Durante o estágio constatamos mobilizações para apresentarem o PDL às comuni- 
dades. No entanto, estavam esbarrando em algumas dificuldades de operacionalização 
desta etapa, referente ao "Enfraquecimento das Organizações Populares”, a qual discuti- 
remos adiante. A apresentação se daria juntamente com as Organizações Populares, po- 
rém, estas estavam bastante enfraquecidas, inclusive para apressar o poder público para 
tal iniciativa. Além desta fase, faltava identificar e implementar os grupos de trabalho; con- 
cluir um Programa Estratégico de Formação e dar continuidade às atividades já iniciadas; 
e mecanismos para acompanhamento e avaliação. 

Àseguir, estão listadas as entidades que compõem o Fórum do Plano de Desenvol- 
vimento Local: 

0 Associação de Agricultores; 
0 Câmara de Dirigentes Lojistas; 
0 Colégio Agrícola Caetano Costa; 
0 Cooperativa de Crédito; 
0 EPAGRI; 
0 Igrejas e Pastorais; 
0 Lions Clube; 
0 Movimento de Mulheres Agricultores; 
0 Prefeitura e Secretarias Municipais; 
0 Sindicato Rural; 

0 Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
As Entidades que prestam assessoria são: 
0 Centro .Vianei de Educação Popular; 
0 Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo (CEPAGRO). 
0Apoio da EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina.
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3.6) Alguns problemas do municipio 

Os problemas aqui relatados foram eleitos a partir do PDL e através das conversas 
com as entidades e os agricultores entrevistados. Elegemos para constar aqui pelo desta- 
que que se deu a eles nos momentos de reuniões e até mesmo através das entrevistas 
que fizemos. 

.-4 

3.6.1) Comercializaçao 

A comercialização representa um grande entrave aos agricultores deste municipio. 
Além dos problemas de transporte e da falta de preparação técnica dos agricultores, há a 

intermediação pelas cerealistas ("atravessadores"). Os donos das cerealistas agem se- 
gundo seus interesses privados - ou sua ambição de obter lucros e estão guiadas somente 
por seus próprios planejamentos. Não se submetem, assim, aos interesses públicos como 
os sistematizados no PDL, ou a qualquer outro plano que trabalhe o desenvolvimento de 
forma mais abrangente. Há indicações no PDL de que há falta de canais alternativos de 
comercialização' e isto possibilita a exploração dos atravessadores. 

Há agricultores que entregam o feijão e milho nas cerealistas e somente depois de 
algum tempo é que vão fazer o “acerto”. Além disso, no ato da entrega não conferem a pe- 

sagem e nem os descontos em impurezas e umidade. Segundo alguns agricultores, isto
D 

possibilitou que ."a/guns atravessadores roubassem muito dinheiro". Mesmo assim,raceitam 
passivamente qs descontos e, ainda que desconfiando, refazem o mesmo procedimento 
na próxima safra. Alguns citam que tiveram descontos exorbitantes em seus produtos, 
chegando os “atravessadores” a propor o pagamento de apenas 30% do preço combinado 
no momento do negócio. Há, também, casos em que as negociações terminaram em briga 
entre agricultores e "atravessadores", inclusive com registros na delegacia de polícia. Os 
agricultores que passaram por situações deste tipo só se referem a alguns atravessadores 
como os "bandidos", os “canalhas" ou os “ladrões". SÓ que não ha no municipio alternati- 
vas para desviá-los. O máximo que podem fazer é mudar os negócios para outro ,atraves- 
sador. Não há cooperativa de produção, nem Associação de Agricultores que coloquem os
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produtos diretamente no mercado de São Paulo, ou outra forma de quebrar as grandes 
estruturas de comercialização no município. 

Tabela 02 - Principais comerciantes de milho e feijão na sede de São José do Cerrito4 
Estabelecimentos 

' 

Quantidade comercializada de 
feijão por safra (sacos) 

Arno Marian & Cia Ltda. 30.000 
cereeiiete Nereu Pimentel 

l 
25.000 e so.ooo 

Gilnei Juciel Marian 15.000 
João Zelmo Pinheiro 2.000 a 6.000 

Fonte: Informações cedidas pelos próprios estabelecimentos. 

Todos os estabelecimentos comercializam também milho e possuem supermerca- 
dos, e/ou lojas de produtos agropecuários, com os quais, além de comprarem dos agricul- 
tores, efetuam as vendas. Muitos agricultores fazem compra durante o ano, principalmente 
alimentos e outros' produtos de consumo doméstico e após a colheita grande parte dos 
produtos são entregues para pagar a conta. Por exemplo, o estabelecimento de João Zel- 

mo Pinheiro recebe por ano 1.000 a 2.000 sacos de milho, somente para acertar contas. 
Segundo ele, não compra milho se o agricultor não estiver lhe devendo. 

Poderíamos analisar esta relação como parcerias, ou até como formas de crédito. 
Porém, o tratamento não é igual aos agricultores, por parte desses estabelecimentos co- 

merciais. Há agricultores que reclamam que só se submetem a estas relações devido as 
condições de désestruturaçäo e descapitalização com que passam. 

Estes estabelecimentos oferecem pequenas vantagens nos preços e nas condições 

de pagamento .dos insumos aos chamados “bons clientes". Estes são aqueles que têm 

maiores produçoes e que mais consomem em seus mercados. Muitos agricultores-buscam 
estas pequenas vantagens, só que para isto devem ter o que alguns chamam de “bom 
cartaz", o que significa fazer todas as suas compras (tanto em produtos domésticos como 
em insumos agrícolas) nestes estabelecimentos para pagar depois na colheita. É essa re- 
lação que vai permitir que muitas vezes, no ato da entrega do feijão e do milho,os agri- 

cultores aceitem as condições de “acertar depois". Há casos inclusive de alguns ficarem 
devendo para a safra seguinte. lsto gera um ciclo vicioso, do que é dificil os agricultores 
saírem e cujas vantagens nos parecem ilusórias. São, ao nosso ver, “armadilhas"; só que é 

muito difícil de convencer os agricultores disso. Para criar estruturas altemativas de co- 

mercialização, deve-se, além de oferecer vantagens superiores das cerealistas, pensar 

'“ Não haviam informações de existirem mais estabelecimentos na sede do município, contudo, sabia-se da 
existência de pequenos estabelecimentos nas comunidades do interior. 

.»‹
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também no custeio da subsistência de sua família, já que, para isto alguns recebem o cré- 
dito como citamos acima. 

Alguns agricultores da Associação de Agricultores da Comunidade da Vargem Bo- 
nitas acreditam que é possível conseguir outras formas de crédito, só que ainda não foram 
implementadas. Acham que a longo prazo, estas outras formas podem ter custos menores 
que os cobrados pelas cerealistas. Uma das formas de conseguir crédito, apesar de algu- 
mas experiências frustradas, ainda é na forma de Associação de Agricultores, porém, os 
problemas são enormes para elas. 

Conforme informações das cerealistas do municipio, estas entregam o feijão e o 
milho para intermediários de São Paulo. Estes, entregam para outros intermediários do 
Nordeste, ou na Bolsa de São Paulo, os quais intermediam a venda para os mercados, 
sendo que estes vendem aos consumidores. Isto leva a concluir que há uma longa cadeia 
de intermediários entre os agricultores e os consumidores, alterando demais as diferenças 
nos preços. 

Durante o mês de março de 1997, os agricultores recebiamõ entre R$ 0,38 a R$ 
0,45 por Kg de feijão carioca. Enquanto isso em Lages, nos mercados, ao consumidor, os 
preços eram de R$ 1,15 a R$ 1,30 por Kg; em Florianópolis, no início de abril (O8/O4) eram 
os seguintes: 

o Mercado Luciano - R$ 1,56; 
ø Mercado Comper - R$ 1,68; 
o Mercado Santa Mônica - R$ 1,76. 
Devemos afirmar, porém, que os produtos vendidos nos mercados onde coletamos 

os preço não fazem necessariamente o mesmo caminho, como indo à São Paulo e depois 
voltando. E mais, nem toda a diferença entre o preço ao produtor a o preço ao consumidor 
é lucro, pois há custos de beneflciamento, embalagens, transportes, armazenamento, etc. 
Contudo, alguns agricultores que fazem parte da Associação de Agricultores da Comuni- 
dade de Vargem Bonita afirmam que já sentiram diferenças positivas quando contornam 
as cerealistas de São José do Cerrito e venderam diretamente em São Paulo. 

Da mesma forma, a cadeia também é longa para a compra de insumos. Os agricul- 
tores compram nos estabelecimentos ou casas agropecuárias, que adquirem de atacadis- 
tas, que adquirem das indústrias. 

Já ocorreram iniciativas para contornar os atravessadores do município. Essas inici- 
ativas, que tem a Associaçao de Agricultores da Comunidade de Vargem Bonita como 

5 Esta Associação foi criada em 1988, fez negócios de venda coletiva de feijão de 1988 a 1990. 
6 Preços de venda de feijão obtidos diretamente nos estabelecimentos.
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uma das pioneiras, porém, acabaram não dando certo. Há também uma ação estratégica 
definida no PDL para criar uma central de comercialização, mas que até o momento, não 
saiu do papel. Além do monopólio das poucas cerealistas, as condições de acesso preju- 
dicam muito os agricultores. Muitos outroscomerciantes, de municípios próximos, não que- 
rem comprar em São José do Cerrito porque os acessos, principalmente a BR-282, não 
são asfaltados (Conforme fotografia O1). Na aquisição dos insumos, os preços ao agricul- 
tor aumentam muito devido aos custos do frete e à parcela que fica com os comerciantes 
do município. 

Há dificuldades em vender diretamente nos mercados, como o de São Paulo, por- 
que estes fazem certas exigências, como a do beneflciamento do produto. Para fazer este 
tipo de venda, os agricultores devem se organizar em grupos para que a quantidade de 
produto justifique a aplicação de capital em infra-estrutura de beneficiamento. Há, porém, 
fatores que impedem essa agregação do produto. Por exemplo, a maior ou menor neces- 
sidade de dinheiro que tem os diferentes agricultores. Isto faz com que uns optem em ven- 
der logo após a colheita e outros mais tarde, e isto impede do grupo ou associação montar 
quantidade para a negociação. 

' As necessidades diferenciadas dos agricultores geram perdas na comercialização 
em outro produto: o mel. Se seus produtores constituíssem associações poderiam ter uma 
marca (CGC, marca, inscrição na Receita Federal, etc.) e vender para redes de supermer- 
cados, que hoje não podem atingir-. Estas redes, principalmente os grandes como o Mer- 
cado Angeloni, exigem o mel embalado e com rótulo. Como os agricultores não conse- 
guem fazè-lo, devem se contentar em vender nas mercearias, feiras ou em outros peque- 
nos comércios. A associação dos produtores de mel possibilitaria ainda comprar embala- 
gens em grandes quantidades, o que baixaria os custos. O mesmo poderia ocorrer para as 
caixas (colméias), para o transporte, as instalações para armazenar, beneficiar, etc. Na 
comunidade def Santo Antônio do Pinhos há seis produtores, que produzem em torno de 
1300 Kg por ano de mel. Todas as atividades são individuais. Quando estes produtores de 
mel necessitam de dinheiro e não tem outro produto para vender, acabam colhendo o mel 
mesmo antes do tempo. « 

3.6.2) A crise conjuntural e a renda 

O Diagnóstico Audiovisual de São José do Cerrito apresenta a produção total e o 

rendimento de diversos produtos no município. Os produtos tiveram queda na produtivida-
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de muito grande, com exceção do milho. Por exemplo, o rendimento do feijão em 1987 era 
de 900 Kg/ha, em 1995 caiu para 510 Kg/ha. Em 1992, 0 rendimento de leite foi de 4,0 li- 

tros/vaca/dia, em 1995 caiu para 2,5 litros/vaca/dia. Esta queda tem como causa principal 
o enfraquecimento e a não realização de práticas de cuidado do solo. Os agricultores não 
estäo fazendo estes investimentos principalmente pelo desestimulo que estão tendo em 
relação aos preços dos produtos. 

A fita de vídeo do Diagnóstico Audiovisual de São José do Cerrito mostra que, na 
propriedade de José Nelci Munis, na comunidade de Santo Antônio dos Pinhos, na safra 
de feijão de 1994/95, a receita líquida foi de 350 reais. Já na safra de 1996/97 a receita lí- 
quida diminuiu de forma signiflcativa, para 151,90 reais, sendo a área de cultivo de 5 hec- 
tares, conforme quadro abaixo. 

Tabela 03 - Planilha de custos da atividade do feijão de José Nelci Munls, comunidade de 
Santo Antônio dos Pinhos, referente a safra de 96/97. 

Unidade Valor total 
(R5) 

Natureza do custo Quantidade Valor unitário 

, 

Aração + Gradag em hOÍ`8/ÍÍ`8ÍOl` 18,0 10,00 180,00 
AdubO (7-30-13) sc (soxg) 12,0 17,50 210,00

' 

Semente Sc 2,0 30,00 60,00 
Limpeza' dia/homem 7,0 6,00 42,00 

1

' 

Uréia (cobertura) Sc 1,3 23,00 30.00
7 

ç. 
Colheita (arranca F) dia/homem 10,0 6,20 62,00 

* Malhação 
tor+batedeira) 

(tra- Sc de feijão 1,7 23,00 39,10 

Solda carpideira 7,00 
Custo Total 630,10 
Receita bruta ' 758,00' 
Receita líquida 151,90 

Fonte: O próprio produtor. 
*Limpezaz Considerado somente trabalhos remunerados, não sendo computado os trabalhos da famí- 

lia.
'

› 

Alguns agricultores entrevistados por nós, afirmam que “percebemos que temos 
prejuízos e qué, até mesmo com financiamentos, a agricultura não dá mais”. É visivel 
nestes a falta de entusiasmo para continuar atuando no campo. Muitos dos que aceitam 
mais facilmente as inovações tecnológicas buscam alternativas de reconversão. Outros, 
porém, admitem até deixar o campo, não tendo planos de continuar na “roça". Muitas pes- 
soas que são referência ou liderança em São José do Cerrito ou na comunidade de Santo 
Antônio dos Pinhos ameaçam deixar o campo.

1 

Quase todos afirmam que se a crise já estava “ruim", tornou-se “insuportável” após 
o Plano Real. Muitas vezes eles até tèm os produtos como mel, queijo, gado mas se os 
põem á venda não encontram preços remuneradores. Com a crise que se abateu sobre a
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agricultura, até as terras se desvalorizaram muito. Em 1994, o preço do alqueire foi nego- 
ciado em Santo António dos Pinhos em torno de 2,5 mil reais. Em 1997, já se fez negócios 
nesta comunidade por 800 reais por alqueire, com área com características semelhantes 
as citadas do ano anterior. Há, agricultores que aos poucos estão- vendendo suas terras. 
Muitos até bem pouco tempo venderam o restante que possuíam e foram para a cidade. 
Um fiscal da Fazenda de Lages está comprando muita terra na comunidade e é chamado 
por muitos como um "salva vidas". 

3.6.3) Fatores culturais 

Dentre os fatores culturais que achamos mais importantes no processo de transi- 
ção, abordaremos os que dizem respeito à participaçao dos agricultores nas atividades 
coletivas, à perda de hábitos solidários e à educação familiar. ' 

3.6.3.1) Perda de hábitos solidários 

Até, aproximadamente, há 15 anos atrás, eram comuns as atividades conhecidas 
pelos nomes de “ajutÓrio" e “pixurum". Em ambas, os vizinhos se reuniam e prestavam so- 
corro a um agricultor que estivesse em dificuldades para executar uma prática, como: lim- 
peza do milho ou feijão, preparo do solo e/ou plantio e colheita. Este auxílio ocorria geral- 

'Í 

mente quando já-'estava passando a época mais adequada à realização destas tarefas e o 

agricultor, por algum motivo julgado relevante - como uma doença -, tinha dificuldades 

para faze-Ia. 

Muitas vezes, os vizinhos combinavam de ir, todos, prestar o auxílio sem fque se- 
quer o dono fosse comunicado. A isso chamavam de “surpresa”. Nessas oportunidades, 
era comum, ao fim do dia e após o término do trabalho, fazerem uma festa, com churrasco, 
música de gaita e violão e dança. 

O “ajutÓrip" era mais restrito a prestar o serviço de forma solidária, enquanto que o 
“pi×urum" era o conjunto da prestação do serviço mais uma festa. Esta, as vezes se reali- 
zava durante a noite anterior ao dia de trabalho. Com isto, as pessoas festejavam até ma- 
drugada e sem dormir iam diretamente pra roça. Outras vezes, após o dia de trabalho as
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pessoas iam pra casa, preparavam-se e rapidamente voltavam para a festa que ocorriam 
na casa ou num galpão de quem foi beneficiado pelo serviço. O “pixurum” podia ocorrer 
por iniciativa ou não do beneficiado. Quando erapor sua iniciativa, este anunciava aos vi- 
zinhos que iria promover um “pi×urum" e estabelecia o dia em que iria ocorrer. Assim, 
quem quisesse participar da festa teria que prestar o dia de serviço. 

Próximo ao tempo em que estas atividades passaram a não mais se realizar, muitos 
fazendeiros com fartos recursos financeiros promoveram vários mutirões deste tipo, pa- 
gando, porém, aos que deles participavam. Isto fez com que fosse alterado todo o sentido 
cultural da cooperação que ocorria por muitas décadas. Aos poucos, houve a diminuição 
do número daqueles que se predispunham- a trabalhar gratuitamente, pelo simples ato de 
cooperação. Este processo chegou ao ponto de, hoje, ocorrerem mutirões (não grandes) 
apenas entre agricultores familiares com parentesco. Nos casos em que ocorrem auxílios 
entre alguns vizinhos próximos, o beneficiado paga com o devolução do tempo de serviço, 
o que chamam de “troca de dia”. i 

3.6.3.2-) Educação Familiar 

É visivel no interior do município o “conflito entre gerações”. Grande parte das pes- 
soas com idade acima de 45 anos, tiveram uma educação muito dura dos pais, que lhes 
impuseram comportamento muito rígido. Por exemplo quando as crianças dificilmente saí- 
am de casa aos domingos para brincar com amigos, porque os pais não deixavam. A famí- 
lia possuía uma estrutura patriarcal, onde o pai era quem mandava. Não era raro a ocor- 
rència de surra_$_ aos filhos por desobediência. 

Os valores recebidos desta geração foram, em parte, aplicadas na educação dos 
jovens e adolescentes atuais. SÓ que os métodos rígidos causam confrontos. Os jovens 
buscam coisas diferentes com relação ao lazer, atividades da roça e outras e há resistên- 
cia dos pais. Os jovens, na sua maioria, consideram o comportamento dos pais e a educa- 
ção que receberam como antiquada, atrasada, cruel e aprisionadora. Já os pais, reclamam 
com freqüência, que "os filhos não obedecem mais". 

Com relação à educação, em grande parte também se reproduziu o que ocorreu 
com a geração anterior. Muitos não estudaram por ter que ajudar na roça. Os rapazes que 
queriam continuar a estudar além da 4* série, não contavam com o estímulos do pais, ten- 
do que fazë-lo com seus próprios esforços. Para as moças já era diferente: haviam inter-

›~
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venções claras para que elas não estudassem além da 48 série. Considerava-se que “mu- 
lher pra cuidar da casa não precisa de estudo”. Esta postura era compartilhado também 
por algumas mães. Algumas moças, que insistiram em estudar, conseguiram continuar os 
estudos até a 88 série ou até mesmo o 2° grau e sairam do meio rural. A maioria, que 
aceitou com submissão as ordens patemas, muitas vezes até orientadas pelas mães, fica- 
ram sem estudar. 

Nota-se, com isto, que a prioridade principal destes jovens é buscar a independen- 
cia e, com isto, alcançar a liberdade. Isto porque consideram que enquanto estiverem mo- 
rando junto com os pais não a terão. A conquista desta liberdade pode se dar de forma 
diferenciada, em função do estudo que cada um possui. Os que completaram o 1° grau ou 
estudaram mais, estão simplesmente abandonando o campo. Muitos dos que no máximo 
concluíram a 4* série permanecem no campo, só que o desejo destes é conquistar sua 
própria propriedade rural, adquirindo sua área de terra, ou simplesmente separando seus 
negócios dos do pai.

_ 

Parece que o esforço para manter o jovem no campo é mais complexo do que sim- 
plesmente buscar alternativa na agricultura frente à crise. Trata-se de lidar com essas rela- 
ções dentro da familia, o que é algo extremamente difícil. 

3.6.4) O Enfraquecimento das Organizações Populares 

Até 1985, não havia sequer uma organização popular com inserção significativa no 
município. Após esta data, por influëncia principalmente da igreja católica, surgiram vários 
grupos de jovens, o Conselho Regional dos Atingidos por Barragens (CRAB), o Movimento 
de Mulheres Agricultoras (MMA), as pastorais e se alterou totalmente a forma de atuação 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR). É comum se afirmar também, que até a 

administração municipal mudou. 
Vários foram as formas de organizações populares e os grupos de jovens que se 

formaram nas comunidades do município após o ano de 1985. A organização destes inici- 
ou-se com a discussão de alguns temas relacionados a educação, à saúde, ao trabalho e 

ao lazer. Até inicio dos anos 90, por exemplo, não havia transporte público para as escolas 
básicas (53 a 8° séries). Assim, aqueles poucos que concluíam a 43 série, para ir aos colé- 
gios, tinham ainda que pagar ónibus "de linha”. Além de ser muito caro, o que já eicluía do 
estudo os muitos que não tinham condições financeiras, havia uma completa inadequação
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dos horários. Com a influència da igreja e de outras entidades externas, a organização dos 
grupos de jovens cresceu e a Pastoral da Juventude teve uma importância muito grande 
neste município. 

Junto a isto, várias outras entidades populares surgiram e tomaram forças, como a 
CRAB, MMA, pastorais (saúde, criança, juventude), Associações de Agricultores. O STR 
até 1989 estava atrelado ao grupo que comandava o poder público municipal. Neste ano, 
após très disputas anteriores, um grupo de agricultores com forte inserção popular se ele- 
geu para a diretoria deste sindicato, o que chamaram de “retomada". Essas organizações 
passaram a exercer papel decisivo no municipio. 

De fato, considerando-se a trajetória destas organizações desde o seu surgimento e 
uma conjuntura estadual e nacional onde as conquistas estão retrocedendo, pode-se dizer 
que no município se avançou bastante. Julgamos, no entanto, que se atingiu um limite e 
daqui pra frente as dificuldades serão maiores. Os sintomas do declínio destas organiza- 
ções são muito parecidos: falta de participação das pessoas; não houve o surgimento de 
lideranças novas e há o cansaço e o desgaste das lideranças em atuação; falta 'de qua- 
dros para completar diretorias e fazer atividades; falta de condições financeiras; e carência 
de conteúdo político. O STR (Sindicato dos Trabalhadores Rurais) está com suas ativida- 
des restritas quase que exclusivamente a questões previdenciárias e de intermediação de 
cestas básicas de programas oficiais. Por parte dos associados também não há a mesma 
participação dos tempos da “retomada". O MMA (Movimento das Mulheres Agricultoras) e 

as Pastorais estão muito menos atuantes. As Associações de Agricultores existem em um 
número de aproximadamente 18. Somente a da Comunidade de Santo Antônio dos Pi- 
nhos, porém, tem uma boa inserção social. Ainda assim, esta, apesar de ser forte politica- 
mente, convive. com sinais de falta de lideranças. Outras organizações, como a CRAB e 

Grupos de Jovens, já se extinguiram. 
É quase unânime no município o entendimento de que as Organizações Populares 

estão retrocedendo. Em março de 1997, ocorreu o l Encontro das Organizações Populares 
de São José do Cerrito. Nele, os presentes .fizeram um diagnóstico da situação, e algumas 
intervenções expressam bem o quadro: “as entidades estão devagar-quase-parando"; “há 
um recuo da sociedade civi/'. 

Persistindo nestas condições, o Plano de Desenvolvimento Local passará a ser me- 
ramente um instrumento nas mãos da Prefeitura. Nesta tendência, mesmo que a .adminis- 
tração municipal venha a solicitar a participação popular, esta não ocorrerá, pois as orga- 
nizações estarão impotentes.

A

L'
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Por outro lado, seria ingenuidade afirmar que os embates ideológicos, referentes a 

concepções de classe, não existem neste município, por mais pacato que ele seja. Esta, é 
mais uma questão que exige entendimento profundo, por se tratar de um conteúdo políti- 
co-social. 

Segundo Souto-Maior, referindo-se ao Planejamento Estratégico Participativo, “atra- 
vés de seu componente participativo, ajuda a comunidade a exercer pressão sobre o go- 
verno municipal, para que focalize suas atenções em questões prioritárias do seu ponto de 
vista, normalmente voltado mais para os aspectos humanos, sociais e culturais". Souto- 
Maior referiu-se à elaboração, neste caso do PDL, do qual a população participou deforma 
representativa. O PDL até o momento representou uma transformação muito grande no 
modo de tomada de decisão. Porém, o problema é que após se chegar ao documento final 
do Plano e antes de se passar à fase de implementação está havendo um recuo de parti- 
cipação. 

Nos parece que as organizações ficaram muito presas ao método, e foram consu- 
midas com as atividades desenvolvidas em torno do Fórum do PDL. 

3.7) A Herança Politica 

No estágio em que o município se encontra, nos parece estar resgatando o espaço 
público para a participação da comunidade nos processos decisõrios. Contudo, notamos 
ainda um ressentimento muito grande 

, 
para com o Poder Executivo e do Poder Legislativo 

de gestões anteriores. A mágoa dá-se principalmente em função da centralização do poder 
politico, a política clientelista, corrupções, e outros, já cultuados no município. 

Este passado do "coronel", pode ter contribuído pelo descrédito que o poder público 
passa atualmente. lnterrogados, muitos agricultores afirmam que nao querem saber de 
nada de “política”. Ao nosso ver, grande parte das pessoas, principalmente do meio rural, 
ainda não se sentem sujeitos políticos. Acham que o papel de agentes políticos deve ser 
desempenhado por aqueles designados nas eleições institucionais. Por isso, acham que 
ao não participarem politicamente estão tendo mais tempo para solucionar seus proble- 
mas. SÓ que, a dificuldade para mobilizar as pessoas não se dá apenas de ordem' politica, 
mas sim, em outras questoes de formação técnica.

ç 

Há alguns documentos que retratam este descrédito, como citamos à seguir:
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Plano de Desenvolvimento Local 
I “Centralização do Poder Público" - citado como ameaça ao desenvolvimento do 
município; 

I “Po/iticagem: falta de consciência política e não aceitação de idéias oriundas de 
outros” - citado como um ponto fraco para o desempenho atual e futuro do PDL; 

I “Vereadores: não entrosamento com a sociedade, falta de consciência e falta de 
compromisso" - citados como um ponto fraco para o desempenho atual e futuro do 
PDL; 

n “Má vontade dos políticos" - citado como obstáculos à viabilização das propostas 
estratégicas do PDL; 

I "A fa/ta de apoio por parte das próximas administrações públicas” - citado como 
obstáculos à viabilização das propostas estratégicas do PDL; 

I "Desest¡mu/o da população, em função da degradação social e da desconfiança 
em relação aos políticos, dificultando seu envolvimento no processo de .desenvol- 
vimento local”. 

Diagnóstico Rápido Participativo da Comunidade de Santo Antônio dos Pinhos 
I " Com re/ação a prefeitura, de acordo com as mulheres, há politicagem na questão 
dos professores da comunidade”; 

I “Quem tem dinheiro consegue a melhoria nas estradas com maior facilidade. 
Existem estradas em que as máquinas passam de quatro em quatro anos”. 

Ofício Circularda Câmara dos Vereadores
_ 

n " Tendo em vista que o Poder Legis/ativo está desacreditado perante a sociedade, 
nós Vereadores, estamos interessados em mudar esta imagem, através dos de- 
bates, pesquisas, reunioes, etc". 

3.8) Algupwa inovações ocorridas no município 

Muitas ações já se deram no Município, visando a introdução de inovações técnicas 
Agroecológicas. A introdução das técnicas e o estímulo para a adoção tem principalmente 
o Centro Vianei de Educação Popular como responsável. Por algum tempo, após 1985, foi 
um trabalho isolado desta ONG, porém, após algum tempo surgiram e deram suporte,
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como as Associações de Agricultores. Mais recentemente, com a elaboração do PDL se 
definiram outras atividades que envolveu principalmente as Associações de Agricultores, 
EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuaria _e Difusão de Tecnologia de Santa Catarina 
S.A.) através do escritório local, e a Secretaria Municipal de Agricultura, Centro Vianei de 
Educação Popular e outras organizações, como o Sindicato dos trabalhadores Rurais, 

Pastoral da Saúde, CREDICARU (Cooperativa de Crédito Rural de São José do Cerrito 
Ltda).

` 

Em São José do Cerrito, o Centro Vianei de Educação Popular atuava a nível muni- 
cipal no desenvolvimento local em seu processo de animação, na assessoria à CREDICA- 
RU, e com cursos de formação. No entanto, suas atividades concentravam-se na comuni- 
dade de Santo Antônio dos Pinhos. As principais atividades que verificamos durante o 
nosso estágio foram: 

- gestão agricola; 
I melhoramento de campo nativo; 
= saúde alternativa; 
- melhoramento e produção de milho crioulo (Zea mays); 
= conservação do solo; 
I Casa Familiar Rural. 

Gestão Agrícola 
Os trabalhos de gestão agrícola constituiu em cursos dados aos agricultores e pos-

s 

teriormente foi feito um acompanhamento. Após, eles próprios conduzem todo o processo 
da contabilidade da propriedade, desde as anotações até as avaliações. O método de 
contabilidade utilizado foi adaptado de um método frances. 

A contabilidade da propriedade, segundo alguns agricultores, possibilita saber 

quanto foi gasto numa certa atividade, bem como, saber quanto tiveram de lucro, o que 
antes não sabiam. Os agricultores, na sua maioria, tem entrada de receita no máximo até 
cinco vezes ao ano, porém, despesas quase diárias. A contabilidade permite ao agricultor 
saber quanto tem para gastar, possibilitando assim, priorizar os gastos. Alguns agricultores 
afirmaram que antes não se estabeleciam nenhuma prioridade. Simplesmente gastavam, 
só parando quando o dinheiro acabava, ficando assim, algumas prioridades sem condi- 
çoes de serem cumpridas, como por exemplo, a compra de alimentos e até mesmo uma 
reserva para comprarem remédios em caso de necessidade. _ 

Muitos agricultores que faziam a contabilidade se mostraram muito contentes, por- 
que passaram a visualizar de forma ampla a sua propriedade e afirmaram que já tiveram
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resultados positivos. No entanto, alguns agricultores fizeram o curso e após algum tempo 
passaram a não mais fazerem as anotações das receitas e despesas. Em meados de 
1996, 20 agricultores iniciaram a contabilidade, mas em março de 1997 somente 12 conti- 
nuavam o processo de anotação. Para alguns desses que pararam, o motivo foi porque 
“esqueciam" de anotar no mesmo dia em que gastavam ou recebiam. Alguns dias após 
não Iembravam mais do valor exato, assim perdiam o controle. 

Através das anotações que se fazem nos cadernos específicos para esta atividade, 
é possivel posteriormente verificar se os investimentos foram demais ou poucos, como se 
pode ganhar mais, o que pode ser mudado, o que pode ser eliminado por completo (uréia 
no feijão e na soja; ao invés de lavração e gradagem fazer plantio direto). Por fim, pode-se 
visualizar se a atividade é inviável e necessita reconversão. 

Melhoramento de campo nativo 
O municipio possui criações de bovinos de corte e de leite. A fonte de alimentação 

está baseada nas gramíneas dos campos naturalizados. Durante o verão, as pastagens 
comportam até 1,2 cabeças por hectare. Porém, no inverno, a qualidade cai drasticamen- 
te, comportando apenas 0,3 cabeças por hectare. O problema é maior para as pequenas 
propriedades, pois falta alimentação para os animais. Neste caso o agricultor tem de recor- 
rer normalmente ao milho. SÓ que o milho constitui uma alimentação relativamente cara e 
insuficiente para manter as necessidades nutricionais dos animais. Com isso, a produção 
de leite cai (sendo que algumas vacas nem produzem), o rebanho emagrece e não são ra- 
ras as mortes. 

Alguns produtores já estão aplicando a técnica de melhoramento do campo nativo. 
Foram implantadas espécies apenas para o período de verão, visto serem recente as 
pastagens. Segundo um dos agricultores que fez melhoramento, está melhorando em 
muito a qualidade do rebanho e a produção aumentou. Além disso, ocupa menor área e o 

manejo é mais fácil de fazer e dependendo da propriedade, as vacas para leite podem fi- 
car bem próximas da estrebaria. 

O manejo das pastagens é feito na forma de piqueteamento. As principais espécies 
utilizadas são o trevo branco (Trifo/ium repens), trevo vermelho (Trifolium pratense ) e cor- 

nichão (Lotus cornicu/atus). 

Esta prática é nova na comunidade de Santo Antônio dos Pinhos e são bem.poucos 
os que praticam. Contudo, há mais agricultores interessados.
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Saúde altemativa 

As atividades neste projeto estão principalmente na questão da alimentação, sane- 
amento e água. A principal metodologia utilizada é através de cursos e reuniões na comu- 
nidade, onde se procura sensibilizar as pessoas sobre este tema. 

Em 1996, foram feitas análises da qualidade da água em todos os municípios da 
Região Serrana, pela EPAGRI. Em São José do Cerrito apontou contaminações com coli- 
formes fecais em 100% das amostras. Com isto, nas atividades da comunidade foram prio- 
rizadas as proteções de fontes de água. Foi construido uma proteção de fontes do modelo 
"Ca×ambu". Ocorreram outras mobilizações, onde mais de 20 famílias solicitaram condi- 
ções para a proteção de suas fontes. Não foram feitas análises específicas da comunida- 
de, mas suspeita-se que o índice de contaminação seja grande. . 

Com relação a alimentação, as ações se dão através de cursos sobre alimentação e 
qualidade de vida. Há alguns trabalhos sobre hortas domésticas, mas em menor intensi- 
dade. Se faziam trabalhos também com ervas medicinais, buscando alternativas de trata- 
mentos de saúde em função dos altos preços dos remédios químicos. 

Melhoramento e produção de sementes de milho crioulo 
O milho é uma das principais culturas do município. É a principal base alimentar 

para as criações de bovinos, suínos e aves. Há problemas muito grandes com relação a 

obtenção de sementes, em função da perda das variedades crioulas, cultivadas anterior- 
mente à aquisição dos híbridos. Os híbridos tem um custo extremamente alto e por isto a 

necessidade de buscar alternativas com as variedades crioulas. 
Já há algum tempo se iniciaram experimentos e vários agricultores já cultivam milho 

crioulo melhorado, da variedade “p¡xurum". Na comunidade de Santo Antõnio dos Pinhos 
realizaram-se dois experimentos durante o ano agrícola 96/97. Os objetivos foram o me- 
lhoramento e ouso em estudos juntamente com a comunidade. _ 

Conservação do solo 
O cultivo por décadas e sem alguns cuidados principais, levou a muitos problemas 

com relação ao solo. A produtividade caiu em algumas áreas das propriedades, ,algumas 
culturas nem se desenvolvem e alguns trechos dos rios encontram-se assoreados. 

Um dos principais descuidos do solo foi com relação a sua cobertura. Por muitos 
anos, a limpeza do solo através do fogo e a enxada não trouxe fortes efeitos, porque as 
terras não eram tão escassas e permitia o pousio. Porém, o processo de fragmentação 
das propriedades de uma geração para outra, ou até mesmo o fato de algumas familias
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venderem partes das terras, fez com que se insistisse por vários anos na mesma área, 
acirrando assim os efeitos, principalmente da erosão. Alguns aspectos culturais valoriza- 
vam a quem Iimpava exageradamente as plantas (ver fotografia 04). A esses chamavam 
de “caprichosos" e aos que não Iimpavam de “reIa×ados". Muitos desses, porém, estão re- 
avaliando o procedimento e acham que o solo deve ficar coberto. ' 

Estes são alguns dos problemas que justificaram a atuação intensa na proteção do 
solo. Através de conversas na comunidade, alguns agricultores já estão adotando o cultivo 
mínimo e até indicam fazer o plantio direto. As ações iniciais tiveram iniciativa isolada do 
Vianei, porém, há aproximadamente dois anos integraram-se ao PDL. Segundo' a Secreta- 
ria Municipal de Agricultura, esta intermediou em 1996 a compra de 1.000 Kg de aveia 
para cobertura do solo e em 1997, até o mês de março já tinha chegado a 10.000 Kg. Em 
1996, a área com plantio direto era de 4 hectares e em 1997 saltou para 80 hectares. 

Casa Familiar Rural - 

A Casa Familiar Rural oferece uma modalidade de ensino relativamente raro: a 
educação de jovens agricultores. Unidades de ensino com esta característica são poucas 
em Santa Catarina. Em função do projeto pedagógico ser muito diferente das escolas co- 
muns, é ainda informal, porém, há forte movimento para o seu reconhecimento pelo Con- 
selho Estadual de Educação, como foi feito no Estado do Paraná. 

Uma das principais diferenças da Casa Familiar Rural está na “Pedagogia da Alter- 
nãncia”. Isto significa que os jovens agricultores ficam uma semana na escola e as duas 
seguintes na sua propriedade, objetivando com isso, juntar a teoria com a prática. 

As principais articulação para a construção da Casa Familiar Rural deu-se no ano 
de 1996, Após lançada a proposta, durante a elaboração do PDL discutiu-se mais fatos em 
trono deste assunto e fez-se uma rodada de discussões por diversas comunidades. Por 
fim, concluiu-se' pela sua instalação na comunidade de Santo Antônio dos Pinhos. Proce- 
deu-se após, a .criação de uma Associação da Casa Familiar Rural. A Associação foi com- 
posta pelos pais dos jovens, os quais matricularam-se durante as conversas nasoomuni- 
dades. 

Até o estágio não estava ainda funcionando e faltavam ainda concluir a estrutura fí- 
sica, o projeto pedagógico e a contratação de monitores. Ocorreram muitas polêmicas em 
torno disso, como a tentativa de instalar em outra comunidade e até mesmo a atraso no 
funcionamento. Contudo, haviam indícios de que os entendimentos estavam apontando 
para o reencaminhamento da construção fisica e contratação de monitor.



Fotografia 04 - Lavoura sem cobertura do solo. 

Fotografia 05 - Lavoura com cobertura do solo

â

wa
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3.9) Concentração e exclusão provocada pelo PDL 
Através de observações das discussões do Fórum de Desenvolvimento Local, Sin- 

dicato dos Trabalhadores Rurais, CREDICARU, Associações de Agricultores, Secretaria 
Municipal, temos a impressão que "o público que se atinge com o PDL é aquele que se 
dispõe a trabalhar e/ou participar". 

Nos parece que são grandes- as dificuldades de envolver agricultores, além daque- 
les já envolvidos. Estas dificuldades parecem estar presentes em todas as organizações e 
poder público. Há agricultores que começam em Associações e pouco tempo depois de- 
sistem. Exemplo disso, podemos citar a Associação de Agricultores de Santo António dos 
Pinhos, iniciada em novembro de 1993 com 40 famílias e em fevereiro de 1997 ,contava 
com apenas 18. Os primeiros que desistem, nos parece ser aqueles com menor renda. 
Ressalte-se que há os que nem sequer iniciam, devido ao fato de possuírem condições 
que uma Associação, por melhor estruturada que seja, não lhes dará resultado algum, pois 
quase nem possuem produção. Estes são os que nunca trabalham fora do modelo tradici- 
onal e os que mais resistem a aplicar as inovações tecnológicas. Esta resistência parece 
estar associada`à falta de condições financeiras, falta de dominio de conhecimento ou por 
não se sentirem motivadas às necessidades de mudança. Ocasionalmente ocorrem de al- 
guns agricultores com condições financeiras razoáveis se disporem à participar, mas estão 
presos à hábitos culturais de trabalho isolado. Quando estes procuram' os serviços, dese- 
jam respostas sçempre imediatas e restritas, como apenas recursos financeiros, dificultando 
qualquer traballfioem conjunto em projetos de longo prazo. 

a Estes problemas de envolvimento está presente em todas as demais organizações, 
que não somente a Associação que citamos. Durante o Planejamento Estratégico Partici- 
pativo da CREDICARU, no início de abril de 1997, se comentou que esta “näo serve nem 
um pouco aos bem pobres". 

Como citamos anteriormente, as organizações populares estão num período de en- 
fraquecimento. Achamos que estas são as únicas que conseguem mobilizar o público e 
procurar alternativas para fazer um trabalho menos excludente. _ 

Como soluções está se propondo envolver os que não participam através do lazer, 
mas parece que até o momento ainda não conseguiram resultados. Outros, como o Fórum 
de Desenvolvimento Local, para levar os agricultores a participarem, atuarão através da 
"contrapartida", Com isto, se um agricultor procurar o Fórum para a construção de uma



fonte de água ou outros trabalhos, lhe será exigido que participe de discussões (cujo es- 
paço será criado), referentes a saúde, educação .e outros temas. .

' 

Até o final do estágio, não tinha havido. discussão deforma aprofundada sobre este 
item que. apresentamos. Porém, algumas pessoas já estavam levantando esta preocupa- 
ção. - 

' 

_ 
_ 

z

i 

Outra' preocupação, além desta de envolver apenas um número pequeno de pesso- 
as, é o desenvolvimento diferenciado.

'

›
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4) CONCLUSÕES 

O Planejamento Participativo é uma prática recente. O número de municípios que a 
utilizam começou a crescer a partir do final da década de 80. Os motivos principais eram a 
falta de uma metodologia adequada - sendo que esta só foi elaborada após 1990, o Pla- 
nejamento Estratégico Participativo (PEP) - e a extrema centralização do poder político nos 
municípios. Para São José do Cerrito não foi diferente. Além dos problemas enfrentados, 
nossas análises apontam problemas de toda ordem pela frente, como: financeiro, político, 
metodológico, técnico, social, sanitário, educacional e cultural. 

Dificulta fazer qualquer previsão do que ocorrerá no futuro deste município, visto te- 
rem algumas características que lhe são inatos, sobretudo as de ordem cultural, carecendo 
de enormes estudos ainda sobre isto. Contudo, o município dispõe de muitos exemplos 
que nos chama a atenção, entre eles os que dizem respeito ao poder local. Talvez .pela 
crise que a "concorrência de mercado" impõe aos pequenos agricultores, torna-se muito 
difícil uma solução interna a nível de desenvolvimento local, mas não o inviabiliza como 
um todo. Exemplo disso está no que se refere ao crédito. O Brasil encontra-se preso ã 
uma máquina financeira, onde o acesso está muito restrito aos que possuem condições 
econômicas privilegiadas. No entanto, dentro do município se conseguiu criar uma institui- 
ção financeira, para buscar recursos para os pequenos agricultores e onde estes são 
quem decidem sobre a aplicação dos recursos captados. 

Podemos afirmar que no município, pelo menos entre as lideranças, amadureceu o 
entendimento da democracia. Não somente aquela representativa que se pratica no ato de 
votar para prefeito, vereador ou outro, mas uma democracia permanente, que além de não 
se dar de forma ocasional, está voltada para a realidade da comunidade, do local onde 
moram. Pelo menos até o momento se avançou muito no processo de tomada de decisão, 
visto que, poucos anos atrás o poder público estava centralizado, fechado em si e os que 
decidiam eram uns poucos que detinham o poder político local. Sobretudo, isto poderá re- 
tornar. Deve-se tomar precaução no sentido da "erosão das lideranças” para outros cen- 
tros urbanos, em busca de trabalho. Estas lideranças no momento em que crescem no 
processo político, crescem também as oportunidades e facilidades para deixarem o muni- 
cípio. Isto põe e`m alerta as organizações populares. 

Com certeza há muito ainda que se avançar no município, devido ao trabalho can- 
sativo que consumiu a motivação de alguns. As principais ações estratégicas já foram de-
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llneadas, faltando agora organização e ação para- põr em prática todas elas. Não significa 
tambémque estas ações serão por tempo ilimitado, mas há a necessidade da avaliação 
permanente e até reformular algumas decisões. Isto significa que a organização e o tra- 
balho, e/ou a luta deve continuar. 

Com o que já se passou, muitas situações tornaram-se mais claras para o município 
a respeito do seu diagnóstico, da conjuntura externa que estão passando, da forma de or- 
ganização e da metodologia usada nas ações. Com estas experiências adquiridas e com a 
organização em torno do acompanhamento e avaliação, torna-se possível a discussão de 
outros temas, até então difícil de faze-la com profundidade. Entre elas está a discussão 
com relação ao ambiente dentro das comunidades, no tocante a convivência e ao lazer. 
Outro ponto que nos pareceu carente de discussão é o dos curriculos escolares, pois, pelo 
que vivenciamos a escolaridade é um fator que contribui na decisão dos adolescentes e 
jovens deixarem ou não o campo (êxodo rural). 

Outro ponto que achamos necessário aprofundar, é a melhor difusão do conheci- 
mento em torno dos principios agroecológicos. Algumas pessoas, inclusive com baixa es- 
colaridade, possuem um conhecimento abrangente sobre este tema, só que estão muito 
acumulados. Já se pensou em avançar em alguns pontos, como por exemplo em relação a 
gestão agrícola. Já se cogitou de-os agricultores após fazerem o curso de gestão agrícola, 
assessorarem aos demais agricultores nos próximos cursos. Falta, porém, operacionalizar 
a idéia.

' 

Através de nosso estágio e da leitura que fazemos sobre a Agroecologia, achamos 
i 

~' 
. . . . , . - por bem chamarfa atenção sobre algumas práticas desenvolvidas no municipio de Sao Jo- 

sé do Cerrito. Eístá no fato de se discutir sobre algumas práticas, que são alternativas, po- 
rém não necessariamente agroecológicas, como a introdução de novas culturas com obje- 
tivo comercial (gergelim, adzuki, moyashi, amendoim, pipoca, etc.). O fato de produzir es- 
tes produtos não constitui por si só, uma pratica agroecológica. O que define como agroe- 
cológico será sua forma de produzir dentro dos princípio que já tratamos neste trabalho. A 
Agroecologia se preocupa com mercado, mas não só com ele. O preenchimento do nicho 
de mercado apenas, constitui uma lógica mercadológica e economicista, e achamos que a 
Agroecologia é muito mais do que uma proposta de mercado: “é uma proposta de vida". 

Com certeza o municipio terá uma dependência muito grande das políticas gover- 
namentais de nivel estadual e também nacional. Não basta apenas as políticas municipais 
para a transição. Deve ficar claro que a política agrícola nacional está acoplada a uma ló- 
gica mercadológica, que é o liberalismo económico, motivo pelo qual as empresas estatais 
são privatizadas e as fronteiras alfandegárias são suprimidas. Tal política está contem-

5%
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plando interesses econômicos grandiosos e 'dentro destas empresas estão as produtoras 

de agroquímicos, dos quais os principios se confrontam completamente com a Agroecolo- 
gia. Com as politicas governamentais voltadas para as empresas. transnacionais, não po- 
demos esperar que a Agroecologia sejafacilmente um objeto de incentivo. Em outras pa- 
lavras, diante do projeto nacional do governo atual, a Agroecologia não será priorizada, por 

tratar-se de uma antítese com tal projeto. Esta avaliação deve ficar claro que terá dificul- 
dades, porém, não questionamos que ela é o caminho correto. 

Por fim, o estágio nos trouxe a compreensão de que o técnico que atua no desen- 

volvimento rural não deve visualizar as atividades agrícolas de- forma isolada, mas sim, 
toda a vida das pessoas. Quando o agricultor toma uma decisão, esta deve envolver des- 
de o retorno do investimento até as outras prioridades da sua família. Como por exemplo, 
o desejo de realizar uma viagem ou de adquirir uma antena parabólica. Se as prioridades 
forem estas, a dificuldade de o. agricultor adquirir semente de uma cultura para usar como 
cobertura do solo, por exemplo, será maior.
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Anexo 01 - Carta Aberta à População



l)ESENV(`)L\'fINlEN'I`O LOCAL 
SÃO JOSE DO CERRITO 

O desenvolvimento do municipio de São Jose do Cerrito deve ser encarado como urna 
prioridade e uma responsabilidade de todos. A construção de um local de vida firndamentado na 
solidariedade e na democracia, materializado nas condições de acesso ao progresso material e 
social, deve ser o objetivo de lideranças populares, homens públicos e de todos os cidadãos. Este 
compromisso deve nortear as ações dos órgãos que representam os interesses da população. 

O espaço municipal deve ser transformado num local de atividades sociais, econômicas e 
culturais múltiplas e dinâmicas que permitam às pessoas que ali vivem, acesso à condições dignas 
de vida Isto só sera possivel através de urn grande "mutirão"da comunidade (Poder Público, 
sociedade civil, movimentos e organizações populares) na busca de um projeto para 0 firturo do 
seu território, identificando e valorizando os potenciais e riquezas locais, perrnitindo aos 
individuos o exercicio da cidadania plena - objetivo essencial de qualquer sociedade. 

A necessidade da inversão das exqâectativas pessimistas que marcam o comportamento de 
homens públicos, lideranças dos trabalhadores e das "pessoas comuns", demanda a animação de 
iniciativas que busquem estancar e eliminar o processo de degradação local. Este processo 
caracteriza-se pela ñrlga das riquezas locais para o exterior, pela exclusão social, pela 
desmobilização e pelo desânimo dos cidadãos. 

O desenvolvimento local e o processo de degradação local criarn condições para a 
potencialização de seus próprios resultados. A degradação local provoca a deterioração da intra- 
estrutura social, estimula o êxodo dos jovens, inibe a manifestação da cultura local, desestimula a 
atividade econômica etc., gerando condições para o acelemmento da própria degradação. Em 
contrapartida, um processo de desenvolvimento local em curso gera conliança, a mobilização, o 
reforço da identidade, a autonomia, a criatividade, faz atlorar as riquezas locais etc.,~imprimindo 
urna dinâmica que solidilica o próprio progresso. 

A superação dos graves problemas que atingem as regiões menos privilegiadas passa pelo 
ataque às causas geradoras dos impasses ao desenvolvimento ou aquelas que limitam as ações 
estratégicas que visam a trarrsfonnação da realidade. 

Baseados no exposto, as entidades abaixo assinadas assumem o compromisso de engajarem- 
se na construção de um projeto de desenvolvimento municipal, orientado para a superação dos 
problemas da maioria da população de São José do Cerrito, buscando a ampla participação da 
população interessada e o engajamento das instituições públicas, organizações e movimentos 
populares, entidades civis, igrejas, escolas etc. _ 

Por outro lado, comprometem-se a viabilizar os recursos materiais e humanos necessários à 
viabilização das ações decorrentes do processo de mobilização da população e a assessorar os 
projetos sociais, econômicos e culturais resultantes. . 

Entidades: 
Prdeiturs e Secretarias Municipais Associação de Agricultores 
Sindicato de Trabalhadores Rurais Colegio Agtcola CC 

Sindicato de Ernpregsdores Igreja e Pastorais 
Câmara de Vereadores Centro Visnei 

Movimento de Mulheres Agricrrltorss Cepggro 
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Anexo 02 - Mandato do Fórum do PDL



RELATÓRIO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

ETAPA I 

Deflnlçtlo do mandato do Fónun 

Metodologia 
O mandato é o conjunto de normas legais e/ou informais que delimita as 

atribuições, competências e limitações do Fórum. 
Para realização desta etapa, foram formados 4 grupos heterogeneos, que 

tiveram como tarefa sistematizar e fundamentar o mandato do Fórum, através da 
resposta ao questlonano 3 do anexo 4. As conclusões dos grupos foram submetidas e 
re-elaboradas pelo grande grupo, obtendo-se como resultado final o seguinte: 

¬v\.J~‹.'f'.v¢-vw-1..¬¡-r¬¬.v.-¬.¬;¬....v*..¬..v;v.; . . Y . . v ‹¬.v.._.'.¬.v'.:;.;¬.f..;f..-..f¬.......-.v.v¬¬.¬..;v 
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ETAPA II 
Idalflllcaçlo dos Interessados no Desenvolvimento de São Jose do Cerrito 

Merouorogra 
Os mesmos grupos formados na etapa anterior tiveram com tarefa detectar 

todas as partes interessadas no desenvolvimento iocai. A partir destes resultados os 
interessados foram agrupados nos 03 setores abaixo: 

Govemamentais
_ 

Nao~governamentai S Outros 
Amures 
Besc 
Clmara da Vereadores 
Ceiesc 
Cidesc ' 

Coiegio Agricola Caetano Costa 
Coiegios 
Conselto Tutelar Criança e 
Adolescente 
'CRE - Coordenadoria Regional 
de Educação 
Epaqn 
Govemo Estadual 
Governo Federal 
Prefeitura a Secretarias 
Secretaria da Aqriculura - 

Setor de Segurança Mmicipai 
(Policia) 
Sine 

A Unipiac 

Adipagru 
Agropecuárias 
APP.s 
Associação de Aoriculores 
iAsso'ciaç¡o de Bairro 
Associaçao de Bairros 
Casa Familar Rural 
CDL 
Cepagro 
Clubes Recreativo: 
Cooperativa de Produção 
CPC 
CRA8 
Credicaru 
Grupo de Agriculores 
Grupo de Jovens 
Grupos de Famila (igreja) 
iqrela 
igrejas -› Catolca, Evangeica, 
Assambieia. 
Lions 
Localdadaa Rurais 
Meios de Comunicação 
Movimento Mr de I1 
Agriculoras 
Movimentos Esportivos 
Movimentos Populares 
Partidos Poiiticos 
Pastora! da Criança 
Pastoral da Saúde 
SEBRAE 
Senac 
Sindicato dos Trabaha 
Rurais 
Sindicato Rural 
Vianei 

eres 

dores 

Cerealstas 
Clrbe de Mles 
Condominio Suinos 
Gnrpo de Produtores do Leite 
Lactopiasa 

/A 

fñã

' 

'.\

z
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Anexo 04 - Expectativas dos Principais Interessados



ETAPA III 
Dcflnlçãe das expectativas dos principais interessados 

Metodologia 
Após Identtflcados as partes interessadas no desenvolvimento local os 

participamos do retiro estratégico, mantidos os grupos da fase anterior, deflniram as 
expectativas destes setores em relação aos trabalhos. Os Quadros abaixo demonstra os 
resultados obtidos: 

Govemamenmla __ 
Secretaria Municipal da 
Agricultura 

Melhor investir os recursos, principalmente, junto aos pequenos agricultores. 
Respeldo para solicitar recursos e condiçoes de dasenvohtmento 
Propiciar condições basicas das expectativas prupals 
Melhoria de vida para os agricultores 
Melhoria das estradas 
AÍquls`içÍão.da_veiculo p_ere_ transporte de calcario p , g 

Prefeitura ešecretarias Orientar suas açiles .Dalinlr linhas de atuação conforme as esplraçiles da população 
Melhoria da qualidade da vida da população 
Maior arrecadação para aplicar no desenvolvimento do municipio. 
/«trevas do Piano se podera orientar e aplicação da recursos. 
Sollcitaçlo ao Govemo Federal e Estadual para obtenção de recursos para beneliciar a 
população atraves de projetos 
Melhores condiçoes da atendimento medico/hospitalar 
Atendimento odontológico nas comunidades 
Ampliar os atendimentos de forma planejada e organizada 
Prloriz er aplicação dos recursos 
Buscar eltemetives naiinha defproduçflo _ t t 

g _ 

Epagn Direcional trabalho 
Prtoriz ar linhas de- trabalhe. Ter urna linha da açlo concreta (cursos, extensão rurai...) 
/\U_l1t0lt1It I 0flÇ|GllCiB›8 l1ll8|_|(¶8d8_d08_§9fY1_Ç08 Ill8V_ñS__l1B,lll_'ll IÍBDBIHOVQQHIÇÍQBIND 

Colégios e escolas iíeihofia de qualidade da educaçíõ. Desenvolvimento das crianças em todas as 
dimensões do conhecimento. 
Novas tecnicas de ensino. ampliando e conhecimento. Melhorar ou adequar o ensino de 
acordo com as necessidades 
Ensino da qualidade, sem discriminação. proporcionando vida digna a cidadania plena, 
evitando o ãxodo rural. 
Melhorar o nivel cultural da população para que tenhamos mais consciencia de seus 
direitos e deveres. 
Proporcionar mais proñssionaliz ação a popuieçlo. 
Que o colegio agricola possa, atraves do plano. inlluenciar mais no municipio com a 
sua estrutura a modelo, atraves de uma integração com os demais setores, 
aproveitando assim o potencial existente na escola e desenvotrer atividades nas 
comunidades que promovem as melhoria das condiçoes de vida dos agricultores.. 

SÍNE 
Í Í Í Í 

Prolissloñaíilir mais a população local 
Í Í Í Í Í 

Prolisslonallz ar para desenvolver as iniciativas locais. 
Ampliar os cursos 
Qlerecercondiçllas eos_c_ur_sis_ie‹¿_ _ 

g 7 _ _ v _ Z 

Cámara de vereadores
Í 

Oua o Plano venha possibilitar mudanças na pratica dos vereadores, para que todos 
saiam mais *conscientes daspes açges e quesuags praticas seiern com compromisso. ._. __* _,-_

v 
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Não-goçvamamantals 
Àssociaçdes 
agricultores 

da Toriaiacer íiiabaliio coiaiivo
i 

Responda as necessidade da agricuirrrra 
Maior apoio poiiiico a valorização 
Aiandimarrio idcnico aprimorado 
Malhona ns qualidade dos produlos (consaqudncle) 
Promoção da cursos, palasirasm, para aurnaniar o conhacimanlo 
Dasarrvoivar atividades agrícolas nas ascolas (pnmaira a quaria sanas) 
Forrnaçflo a informação através da parcerias com organiz ações govamamamais a 

` não govamamaniais 
Criação de uma camrai da comercialização 

iCaaa Familiar Rural 
i 

iAdiaquar a iorrnaçio da alunos da acordoicom as polanclalidadas iocals 

CDL ` Dinamiz ar a economia iocai para assim dinamizar o ciomdricio
i 

Expaciairrada mamona acondmica da população locei parmllindo_ladur;ao_da__cnsa 
Centro Vianei Conisiruir maior cradibilideda no Cerrito a região. 

V Tar um modelo da processo da daserrvoivimerrio, ç _ 
Õarealistas 

ig ii i 

Obiar piroduios da rneílíor qualidada junio aos agricuiioras 

Clubes da mães i i`i iÃmpÍaÍ ias opnnunidadas da aiaindimanio 
i 

i i 

Õ;-ed|ca¡‹u 
" i 

iifxmpiiação dos número da socios 
ii i i 

__ ygihona da qyeiidada da vida da_p_ppuiaç_Qo. _ 

Ampliação da grupos da agricuiioras 
Ser o agania linanciador para a viabilização do Piano 
iam mais racursos girando na Cradi 
Ampliação dos grupos da agncuiioras 

aigflcufzõƒeg 
i 

‹iiAicaissoÍlaiCnoiogiaa 
Ampliação da con acimamo 
Melhoria airavds da apoio aos drgiios públicos. 
Novas aiiamaiirras. 
Diversificação das propnadadas 
Gararriie da preços 
Comarciaiizaçflo. 
\¿eionz_g_ç_ã_o da proiissão paio gggamo. _ __ 

Õrupo de jovens
i ` 

Promoção sóciói-iacondmica concraia, assegurando-iiras a parirnanãncla nas 
comunidades 
Envoivimanio no processo f ' 

Apoio 'a lormsção a organização 
Proporciona mais acesso ao iaz ar a ao aspona para ioda a população, diminuindo a 

.violdncia _ _ _ 

Fios iial p imponania coniraiar pmfissiorlais afrciarriasa cçomprar aparaiiros _ 

Fundamaniai para o municipio 

iigr-gia 
i i 

li Eiaivaçiáo dos veioriasíriroiíaisi, cuiiurais a sociais 

_ __1_§|¿1adeniaL_adquir1ndo consciancia da le agido _ Í
_ 

Formação dos iidis - poder. agiuiinaçlo a aiicidncia 
var o povo com a vida mais digna panicipando das daclsdas do municipio a da 

Mgwmgmó dai muihgreg Malharia das condiçoes de vida 

agncuiioras Maior nlvai da iniorrnação a iorrnação. 
Maihona da organização faminina 
Que as mulheres sinrarnsa suiaiios _ . _ J 

Mowmemus popujm-as iiiifaciiiisr os lrabaiihos no campo a na cidadaiino conhacimamo da seus dirailos a 
davaras 

fíañidios p0|Í[i|c0i8 
ii iiiiiiiiiüira o Íiiano poasibiiiiaiaoš politicos mnia rizionsciiricia dos anaaios da popuiação 

Proporciona mais dialogo anira os panidos, visando ações coniumaa para o bam 
_ ¬.C°ml4fl__ _ _ _ za _ _ z _ _ 

šindicaioa
i i 

Obíar recursos para a promoção da cursos ernra ouiros 
Unir as organiraçdas para iirrnoa pensaram aiiamaiiras para mainorar as condiçoes 
da vi_da noçsmpo e na cidad_a_da_[orma;susiamevai __ _

ç
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Anexo 05 - Missão do Fórum do PDL



ETAPA IV 
Deflnlção da Missão 

Metodologia
` 

Amissão expressa a razão de existir da orgartização, a partir de um consenso 
obtido entre os participantes e considerando as espectativas das partes interessadas. 

A flm de deflnir a MISSÃO para o Forum de Desenvolvimento os participamos 
foram divididos em 04 grupos ea responderam as questões constantes no questionário 4 
do anexo 4. As respostas foram submetidas a pienária que deflniu a seguinte MISSÃO. 

..`r¬f;f-.¬..;f'f-1-z..7°1¬¬.zf...z.z1I‹f.zr-z':¬-¬¬.`z.i¬¬'¬:I-'r¬ 
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Anexo 06 - Análise do Ambiente Extemo



ETAPA v i 

Análise do ambiente cxtemo
H 

Metodologia 
A analise do ambiente extemo consistiu de uma analise aprofundada dos 

fatoresque limitam o desenvolvimento de São José do Cerrito e sobre os quais as 
entidades componentes do Fórum não tem controle. Com essa finalidade foram criados 
03 grupos que analisaram as tendencias politicas, sociais, económicas, legais etc que 
poderão afetar de maneira decisiva o desempenho atual e futuro do Plano. Os fatores 
identificados foram divididos em oportunidades e ameaças e encontram-se relatados no 
quadro abaixo: - 

' ' 

Oportunidades ~ Ameaças s 

1. Conclusão da BR 2822. 
O O 

Ít. Nlercosui, sobretudo em razão da maior 
competividade e organização dos produtores 

g V g g “de goutras regiões e paises. W _ 

'

g 

2. A existência de recursos federais para"l2lÍA nãoconclusão da Br 282. 
custeio e investimento. 

ó Politica agricola ` l 

ó Politica de credito 
p PRONAF 
z Crédito para outras iniciativas

g 

economicas. __ _, _ _ __ __ g_~__ g _ g fg of 

ÍÍ Possibilidade” de parcerias com"3. “A existencia de uma politica agricola. 
instituições de ensino, pesquisa eONG's inadequada e crédito inadequado e* 

» o Ampliação da atuação do Centro ÍNSUÍÍCÍBHÍB. 
Vianei. V 

g A 

ÃÍMudançastecnológicas 
O W 

4Ãt.A*lcentraÍÍzação do Poder Público,
Í 

o Agroecologia 

5. 'Trabalhos dosimovilmzentos populares 
\ 

5. Os altos preços dos insumos e os baixos 
de niveiregiopai, estadual e federal ¬ g jpreços dosprodutosagricoias 

Í 
_ do _ ¿ 
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Anexo 07 - Análise do Ambiente Interno



_"¡ -¡~-›« ,. -..;:;..,,......z..-z.~.._z-í. ..;.,‹...»z_.zz.....v.N__ .z.z~._.--..a;_¬. ...,.._,.... mz--._ 

ETAPA VI 
Analise do ambiente intento 

Metodologia 
A analise do ambiente intemo consistiu de uma analise aprofundada dos 

fatores que limitam o desenvolvimento de São José do Cerrito e sobre os quais as 
entidades componentes do Fórum possuem controle. Com essa finalidade foram criados 
03 grupos que analisaram uma série de parametros que poderão afetar de maneira 
decisiva o desempenho atual e futuro do Piano. Os fatores identificados foram divididos 
em pontos fortes e pontos e encontram-se relatados no quadro abaixo: 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
t. Parceria entre organizações da sociedade civil e M1. Pobreza 

' Z 

o Estado local (prefeitura) Descapitalzaçdo dos agriculores 
Deseslruturação das propriedades rurais * 

ÍÍ ÍÍ ÍÍ ÍÍ Í _ Desnuidção .Í ÍÍ Í 

2. Espirito coletivo e conscientizsçlo das entidades 2.Evasdo escolar 
ÍÍ9Ír›3puie‹;|ø pars°dssenvoi1imentoÍi‹›cÍaiÍ.Í ÍÍ Í Í 

~Í Í Í ___ Í Í 

3. Existdncia a capacidade de organização dos 3. infraestrutura deficiente 
.m‹›ÍvimegtosÍe_or1anizsç6ss_ gr›pÍuiareÍ=.ÍÍ Í _ Í ÍÍ Í Í , , 

4. Existência de Conselios Namicipais que orientam 4. Baixa produtividade agropecuaria 
o desenvowimento nas areas de educaçao, saude e 
gsri‹›uIÍura.Í_Í Í Í Í Í Í Í ÍÍ Í 

5. Organizacao dos agrtculores. Existência de 5. Currlcuio escolar desvlncuiado da realdade 
jnrpos nas comunidades. Í Í _ Í ¿ _ _ _ _ Í 

Í Í 

6. Potencial natural para agriculurs, pecuária e 6. Comerclalzaçdo 
siiviculura. Exploração de atravessadores 

__ _ Í _. _ _ Í _Í _ _Í ;_______ EÍa_[a_deÍÍcanÍais de cornercialzaçlo _ 

7. Prefeitura aberta as iniciativas para o 7. Atos de vandalsmo contra o patrimonio públco e 
Ídesenvvi/iment‹zb‹=Íei.ÍÍ 

Í Í Í _ _- Í_9wtr9=_ *__ Í Í ÍÍ ÍÍ Í Í 

8. Analfabetismo (baixa escolaridade) 
_________Í _ _ Í _ __ÍBaixo ntveide formaçloÍÍproflsÍsionaiÍ 

9. Polticagem
' 

Fala de consciencia politica 
__ _ Ndo aceitaçlo de ideias oriundas de ÍouÍtrÍosÍ _
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Anexo 08 - Exemplo de Planejamento das Ações Estratégicas
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