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RESUMO:  

 

O presente trabalho tem como tema as dificuldades enfrentadas pela pecuária leiteira da 

agricultura familiar do município de Barra Mansa. Pois apesar do destaque econômico 

que essa prática exerce, contribuindo para que Barra Mansa seja um dos maiores 

produtores de leite da região e do estado do Rio de Janeiro, o que se observa são enormes 

gargalos socioeconômicos para que esse segmento se consolide e tenha condições 

melhores de desenvolvimento. Entre os gargalos tem-se a dificuldade de financiamento 

das atividades, mas condições de transporte, falta de assistência técnica e de políticas 

públicas eficazes, baixo nível de instrução escolar, entre outros. Diante disso o trabalho 

segue com o seguinte objetivo: Destacar a importância da pecuária leiteira da agricultura 

familiar do município de Barra Mansa e discutir os gargalos enfrentados a partir da 

percepção dos pequenos produtores de leite desse segmento. Na perspectiva de responder 

a seguinte questão: Dada a importância econômica e social da produção de leite da 

agricultura familiar do município de Barra Mansa, por que esse setor apresenta um fraco 

desempenho econômico e é pouco expressivo em termos de desenvolvimento 

socioeconômico do município e da região? Para tanto foi feito um levantamento 

bibliográfico sobre autores que discutem a dinâmica e importância da agricultura familiar, 

bem como os gargalos da cadeia produtiva de leite e de autores que trazem novos 

“olhares” para o rural, juntamente com novas propostas de desenvolvimento. O trabalho 

também apresenta dados de fontes institucionais e governamentais que trazem alguns 

indicadores socioeconômicos do município, como renda per capita, escala da produção 

de leite, entre outros. A busca pelo referencial teórico embasou a pesquisa de campo que 

consistiu em realizar uma entrevista semiestruturada com 10 famílias de produtores de 

leite residentes em dois bairros rurais de Barra Mansa: Colônia de Santo Antônio e 

Perimetral. O resultado das entrevistas foi analisado e debatido em consonância com o 

referencial teórico. Como resultado, tem se que os gargalos existentes do ponto de vista 

dos produtores são a falta de políticas públicas para o segmento, a precariedade da 

assistência técnica oferecida pela EMATER-RJ e baixo preço de venda do leite para a 

Cooperativa Barra Mansa. Fatores esses que contribuem para a permanência precária das 

condições de vida daqueles que dependem da renda rural.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como tema as dificuldades enfrentadas pela pecuária 

leiteira da agricultura familiar do município de Barra Mansa. O município de Barra Mansa 

é um dos 92 municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro. Em busca da eficiência 

administrativa, o governo estadual dividiu-os em oito grandes regiões, quais sejam: 

Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serrana, 

Centro-Sul Fluminense, Costa Verde e Médio Paraíba Fluminense. Essa divisão tem 

como base a Lei Estadual n° 1.227/87.   

Os municípios de Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto 

Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda pertencem à 

região do Médio Paraíba Fluminense, visto que se assemelham em características 

históricas e territoriais (CEPERJ, 2011). Localizada entre as Serras do Mar e da 

Mantiqueira, Barra Mansa, especificamente, conta com uma “significativa bacia 

hidrográfica”, pois se situa às margens do Rio Paraíba do Sul. No que tange a aspectos 

logísticos, o município é  servido  pelos  principais troncos ferroviários do país: a MRS 

Logística e a  Ferrovia Centro Atlântica; quanto às rodovias, merecem destaque a rodovia 

Presidente Dutra e a BR-393, que fazem a conexão de Barra Mansa com os  outros 

municípios e permite o acesso  Rio - São Paulo (TCE-RJ, 2017).  

A figura 1 representa a divisão das regiões de governo e a localização de cada 

município do estado. O Médio Paraíba encontra-se na faixa lilás ao Sul.   
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Figura 1: Regiões de governo e municípios do estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Ceperj (2018) 

 

Ocupando  uma área de 547,2 Km², Barra Mansa  corresponde  a 8,8% da área da 

Região do Médio Paraíba (TCE, 2017), onde segundo o último censo populacional do 

IBGE(2010), foram contabilizados  177.861 habitantes, com uma densidade demográfica 

de 324, 94 hab./ km² sendo que 176 251 habitantes localizam-se na área urbana e 1 610 

localizam-se na área rural representando 0,9% do total da população, o que significa que 

o município é altamente urbanizado e populoso.  

Dados mais recentes fornecidos pelo DATAPÉDIA (2019), calcula que a 

população do município de Barra Mansa seja de 183 976 habitantes em 2018, no qual o 

grande contingente populacional encontra-se situado no distrito sede do município. Como 

pode ser mais bem compreendido ao analisar os dados da tabela 1, que descrevem o 

contingente populacional, faixa de renda e característica de cada um dos seis distritos do 

referido município.  

 

Tabela 1: Distribuição populacional e de renda por setores do município de Barra 

Mansa 
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Fonte: Adaptado de DATAPÉDIA, 2019 

 

Em 2017, a média dos salários mensais foi de 2,2 salários mínimos com 37 071 

pessoas ocupadas representando 20,7% em relação ao total da população, enquanto 34,5% 

da população recebiam até meio salário mínimo por pessoa (IBGE, 2019).   

Quanto ao Produto Interno Bruto (PIB), em 2016   Barra Mansa foi o terceiro 

maior contribuinte para a formação do PIB do Médio Paraíba, com valor bruto de R$ 4 

298 824,26. Os setores que mais contribuíram foram a administração pública com 19% a 

agropecuária com 17%, os serviços com 15% e a indústria com 10%. O PIB a preços de 

mercado foi de R$ 4 745 682,02, considerado o vigésimo maior entre todos os municípios 

do estado e o terceiro maior se comparado a região do Médio Paraíba. Enquanto o PIB 

per capita foi de R$ 26 346,46 ocupando a trigésima quinta posição se comparado aos 

demais municípios do estado e a sétima posição se comparado aos municípios do Médio 

Paraíba (CEPERJ, 2019; IBGE, 2019).  

O Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM) é uma adaptação 

do índice de desenvolvimento humano (IDH) formulado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) que leva em conta as mesmas dimensões: longevidade educação e renda, 

entretanto esse índice considera os indicadores nacionais e o contexto brasileiro. A 
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importância desse indicador consiste em mensurar e comparar o desenvolvimento das 

pessoas de uma determinada localidade não mais centrado apenas no desenvolvimento 

econômico, mas no desenvolvimento humano e social.  Barra Mansa, em 2010, 

apresentou o IDHM de 0,729 sendo que o índice de renda foi 0,720 de longevidade e 

educação de 0,819 e 0,657 respectivamente, sendo considerado um alto índice de 

desenvolvimento pois, de acordo com a metodologia do cálculo, quanto mais próximo de 

1 (um), maior o nível de desenvolvimento, e quanto mais próximo do 0(zero), menor o 

nível de desenvolvimento. Se comparado a todos os municípios do estado, Barra Mansa 

ocupa a vigésima sexta posição do IDHM, e na região a terceira posição, com Volta 

Redonda e Resende ocupando a primeira e segunda posição, respectivamente (ATLAS 

IDHM, 2018; IBGE, 2018).  

O índice de Gini, por sua vez,  é usado para mensurar o grau de concentração de 

renda de um determinado grupo, apontando a diferença dos rendimentos dos mais pobres 

e dos mais ricos; o índice varia de  zero a um, quanto mais perto de zero menor o grau de 

concentração e quanto mais perto  de um maior o grau de concentração (IPEA, 2018). De 

acordo com o IBGE (2018), em 2003, Barra Mansa apresentou índice de Gini de 0,41, o 

que significa que há uma mediana concentração de renda. Por sua vez o índice de pobreza 

do município foi de 15, 27 %, considerado um dos menores índices se comparado aos 

demais municípios do estado (IBGE, 2018).  

A diversidade dos setores econômicos do município guarda relação com o 

processo de formação histórica que se inicia a partir do século XVIII; o território serviu 

como caminho para a escoação do ouro, fato esse que favoreceu e intensificou a instalação 

de pousadas e pontos comerciais. No século XIX, a ascensão da cafeicultura fez com que 

os colonos despertassem interessem por essas terras, visto que eram férteis e apropriadas 

para o plantio, atividade exercida principalmente pela mão de obra escrava. A partir de 

1857, Barra Mansa passou a ser considerada como cidade. A abolição da escravidão e o 

esgotamento do solo devido à intensa atividade cafeeira influenciaram o êxodo rural. A 

partir de então o município começou a desenvolver atividades pecuárias, dentre as quais 

a pecuária de corte e a produção de leite (TCE- RJ, 2017).  

A partir de 1930 o Brasil intensifica o processo de industrialização, o então 

presidente da época Getúlio Vargas implementou um audacioso plano desenvolvimentista 

baseado na instalação de indústrias estatais de base para que subsidiasse a nascente 
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atividade industrial. A primeira estatal criada foi a Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN), em 1940, no território que fazia parte do município de Barra Mansa. Em 1954, 

houve a emancipação do município de Volta Redonda, o que muito se deveu à localização 

da CSN naquela cidade. A criação da Companhia representou um marco para toda a 

região, principalmente para essas duas cidades, pois trouxe dinamismo às atividades 

indústrias, o que influenciou a criação de empresas da área de mecânica e metalurgia e 

fomentou as atividades comerciais e de serviços (TCE- RJ, 2017; IBGE, 2018). A 

presença da CSN tornou a região uma das mais industrializadas do país (FUSCO, 2003), 

sendo que, em 2009, foi considerada a maior empresa de metalúrgica e de siderurgia entre 

todas das localizadas nas américas com um valor de mercado um pouco mais de 20 

bilhões de dólares (O GLOBO, 2009).  

De acordo com o CEPERJ (2017), o eixo Volta Redonda-Barra Mansa-Resende é 

um dos mais industrializados da região e contribui para que a região do Médio Paraíba 

seja a segunda mais industrializada do estado, atrás somente da região metropolitana.  

O setor comercial detém os maiores níveis de empregabilidade do município de 

Barra Mansa e maior expressão, contribuindo para o total de 119 mil vagas de emprego. 

Em seguida os setores de Indústria de Transformação, Administração Pública e 

Transporte e Correios são responsáveis também altamente relevante para a ocupação das 

vagas de empregos do referido município (DATAVIVA, 2017a), como pode ser 

observado na imagem 2.  



 
 

10 
 

Figura 2: Percentual das ocupações por setores do município de Barra Mansa 

2017- 

Fonte: DATAVIVA, 2019 

 

A agropecuária também exerce um papel fundamental no município de Barra 

Mansa. Em 2016, o PIB do setor agropecuário foi o segundo maior da região com valor 

bruto de R$ 51 136,975 (CEPERJ, 2019). A criação de bovinos e seus derivados e de 

galináceos e seus derivados são os carros chefes. As atividades agropecuárias exercidas 

pelos municípios do Médio Paraíba são essenciais para o abastecimento interno do estado, 

principalmente para a região metropolitana que concentra o maior contingente 

populacional (TRINDADE et al, 2012).  

 No ano de 2017, de acordo com dados do IBGE, o município foi portador do 

quinto maior efetivo rebanho da região e o vigésimo primeiro se comparado aos noventa 

e dois municípios do estado, quanto a quantidade de bovinos. Em Barra Mansa havia 8 

860 vacas ordenhadas, a quarta maior quantidade da região e a décima quinta entre os 

municípios do estado. Quanto à produção, o município foi o quarto maior produtor de 

leite do estado e o terceiro maior entre os municípios da região com uma produção de 

quase 24 milhões de litros, sendo o mais produtivo dentre os municípios regional, com 

uma média de 2,7 litros por vaca ordenhada (IBGE, 2016).Cabe ressaltar que o resultado 

preliminar do censo agropecuário do 2017 constatou que o município contava com 32 

394 cabeças de gado, cerca de 4000 cabeças a menos se comparado ao ano anterior.  
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O censo mais recente do IBGE (2017) ainda não divulgou informações 

relacionadas à agricultura familiar. Entretanto, de acordo com o censo agropecuário do 

IBGE (2006), 63% dos estabelecimentos leiteiros de estado do Rio de Janeiro pertencem 

à agricultura familiar, sendo responsável por produzir mais de 160 milhões de litros 

durante o ano. Já no cenário nacional a agricultura familiar é responsável por 60% da 

produção de leite do país e corresponde a 81% do total dos estabelecimentos leiteiros. O 

censo agropecuário do IBGE (2017) por sua vez, contabilizou 427 estabelecimentos 

produtores de leite em Barra Mansa. Entre eles, 269 produziram e venderam leite durante 

o ano, com a limitação de não classificar quantos estabelecimentos e a quantidade de leite 

produzida pela agricultura familiar.  

Apesar da importância econômica, a prática pecuária que se realiza no município 

e na região é bastante tradicional, descapitalizada, sem inserção no mercado e não está 

inserida no processo de modernização (CEPERJ, 2018). Entre as causas desses problemas 

podem-se citar: a falta de equipamentos tecnológicos, como o tanque para o resfriamento 

do leite, a falta de assistência técnica especializada e a falta de crédito para o 

financiamento das atividades (CASTRO, 2014a). Fatores ainda mais acentuados aos 

produtores da agricultura familiar, que além de conviver com esses gargalos ainda sofrem 

pela baixa produtividade devido ao alto índice de concentração fundiária e de renda nas 

mãos dos grandes produtores (IBGE, 2006; CASTRO, 2014a; ALVES et. al, 2017).  

Os estudos sobre a pequena produção de leite e condição de vida dos agricultores 

familiares mostram que os indicadores socioeconômicos favoráveis não comtemplam as 

famílias que vivem desse empreendimento. Dessa maneira o presente trabalho se baseia 

na seguinte pergunta- problema: Dada a importância econômica e social da produção de 

leite da agricultura familiar do município de Barra Mansa, por que esse setor apresenta 

um fraco desempenho econômico e é pouco expressivo em termos de desenvolvimento 

socioeconômico do município e da região?  

Dessa forma, o objetivo geral consiste em destacar a importância da pecuária leiteira 

da agricultura familiar do município de Barra Mansa e discutir os gargalos enfrentados a 

partir da visão dos pequenos produtores de leite desse segmento.  Os Objetivos 

específicos por sua vez, consistem em:  

1- Analisar a relevância da produção de leite da agricultura familiar. 
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2- Analisar as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar nos 

municípios do Médio Paraíba Fluminense. 

3- Discutir as condições de vida e de trabalho dos pequenos produtores de leite 

do município de Barra Mansa. 

4- Discutir o papel da agricultura familiar na formulação de uma estratégia 

consistente de desenvolvimento socioeconômico. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia usada nesse trabalho foi do tipo qualitativa, pois “um fenômeno pode 

ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser 

analisado numa perspectiva integrada” (GODOY; 1996, p. 21), considerando que o 

objetivo foi destacar a importância da pecuária leiteira da agricultura familiar do 

município de Barra Mansa e discutir os gargalos enfrentados por esse segmento a partir 

da visão dos pequenos produtores de leite desse segmento.  

A pesquisa configurou-se como um estudo de caso, que segundo Yin (2001, p.32) se 

caracteriza como “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e 

o contexto não estão claramente definidos”. Modalidade essa que permitiu uma análise 

mais intensiva de uma unidade social estudada (GODOY, 1996).  

A técnica estudo de caso é uma estratégia de pesquisa ideal para saber como e por que 

tal fenômeno ocorre em situações em que o pesquisador dispõe de pouco ou nenhum 

controle sobre os eventos que estão inseridos (YIN, 2001).  Yin (2001) ainda acrescenta 

que o estudo de caso permite explicar os vínculos causais e as intervenções da vida real 

que a análise experimental e de levantamento não conseguem explicar dada a 

complexidade do fenômeno estudado, visto que uma das principais diferenciações do 

estudo de caso em relação a outras técnicas é sua possibilidade de lidar com uma ampla 

diversidade de situações. O uso da técnica estudo de caso permite ao pesquisador o uso 

de ferramentas como a observação direta e entrevistas. Nesse trabalho a unidade 

considerada é um grupo de pequenos produtores familiares de leite do município de Barra 
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Mansa. O estudo de caso delineou-se como o método ideal para descrever e analisar a 

realidade da pecuária leiteira familiar do referido município.   

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e 

dissertações a fim de analisar a literatura sobre as abordagens da dinâmica da agricultura 

familiar e as questões pertinentes às políticas públicas para ela voltadas e sobre seu papel 

estratégico no planejamento do desenvolvimento.  Além disso, os dados oficiais 

provenientes de agências confiáveis permitiram traçar o perfil socioeconômico do 

município e região, tais como produção, PIB, renda per capita, nível de escolaridade, nível 

da produção agropecuária, do montante de recursos destinados a essas atividades 

produtivas, entre outros indicadores. Para tal foram consultadas plataformas institucionais 

que produzem dados assertivos que contribuíram fortemente para a veracidade e 

legitimidade das informações apresentadas no decorrer do presente trabalho. Entre as 

plataformas institucionais consultadas tem-se o IBGE, IPEADATA, EMATER-RJ, 

CONAB, CEPERJ, DATAVIVA entre outros. Algumas informações encontraram-se em 

estado bruto, onde foi necessário consolidá-las através da produção de tabelas e gráficos 

que possibilitaram a melhor clareza e facilidade da análise.  O outro momento da pesquisa 

foi a coleta de dados primários. Para tal, foi imprescindível a ida a campo, mediante o 

contato direto com produtores familiares de dois bairros rurais de Barra Mansa. As 

informações foram coletadas por meio de entrevistas, com questões semiestruturadas, que 

se basearam nos seguintes eixos norteadores:   

1- Principais compradores 

2-   Preço de venda do leite  

3- Relação com a Cooperativa Barra Mansa  

a. A existência de vínculo com a Cooperativa.   

b. b. A existência ou não de atravessadores. 

 4- Quantidade de vacas produtoras de leite e quantidade produzida 

a. Produção de derivados do leite  

5- Fonte de Renda  

6- Relação com a EMATER-RJ a. Percepção em relação a assistência técnica 

obtida pela EMATER-RJ b. Conhecimento e participação do PRONAF  

7- Principais gargalos/dificuldades percebidos na atividade pecuária leiteira  
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O resultado da pesquisa foi debatido à luz do referencial teórico e consolidado na 

elaboração do quadro do perfil dos produtores de leite de Barra Mansa. Os dados da 

pesquisa foram obtidos em maior ou menor quantidade, de acordo com o perfil dos 

entrevistados, sua disponibilidade e interesse para responder a pesquisa. Os eixos 

norteadores serviram de base para a aplicação das entrevistas, mas foram flexíveis de 

acordo com o nível de instrução escolar e linguagem usada pelos produtores 

entrevistados, sendo assim não houve padronização das perguntas realizadas.   O uso do 

questionário semiestruturado serviu para proporcionar mais liberdade aos entrevistados 

para relatar sua percepção e opinião sobre determinado tema, o que resultou em 

informações mais detalhadas e condizentes com a realidade. Sendo assim, a entrevista 

baseada no questionário semiestruturado trouxe riqueza de informações e detalhes 

expostos pelos entrevistados, que não seria possível caso usasse o questionário 

estruturado.   

Para Yin (2001), o uso das entrevistas constitui-se como fonte essencial de 

evidência para os estudos de caso, pois se tratam de questões humanas, que podem ser 

registradas e interpretadas através do olhar do entrevistador. As entrevistas também 

podem servir como “atalhos” para conhecer fatos anteriores à situação evidenciada, 

ajudando a identificar outras fontes de possíveis evidências (YIN, 2001).    Entre as 

vantagens por ter optado  pelo uso da entrevista, podem-se citar: a facilidade de obter 

informações das pessoas que não sabem escrever, a possibilidade de explorar com mais 

profundidade um determinado tema e obter novos dados, devido à familiaridade que o 

entrevistado e o entrevistador desenvolvem ao longo da entrevista, a capacidade de 

verificar as emoções e contradições dos entrevistados, e o direcionamento devido ao 

enfoque direto ao estudo de caso que são capazes de fornecer um raciocínio concluído ou 

desenvolvido a partir dos indícios obtidos (GOLDENBERG 2004; YIN, 2001).  

Entretanto Yin (2001) pondera que o uso da entrevista deve ser seguido pelo uso 

de outras fontes de informações visto que estão sujeitas a velhos percalços como memória 

fraca dos entrevistados, preconceitos, articulação imprecisa ou pobre.   

 Os dados obtidos pelas entrevistas foram registrados através da gravação no 

aparelho celular mediante aplicativo específico, que possibilitou a transcrição na integra 

das perguntas e respostas, as quais estão anexadas no final do presente trabalho. Esse 
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procedimento foi realizado mediante autorização previa dos respondentes da pesquisa, 

não havendo, portanto, gravações desautorizadas ou sem o consentimento dos 

entrevistados. Entretanto, houve duas entrevistas em que os participantes não aceitaram 

a gravação do áudio, mas aceitaram conversar sobre o assunto. Dessa forma foi transcrito 

de forma sucinta os principais pontos abordados.   

Foram entrevistadas 10 pessoas ligadas a produção de leite de sua família. Alguns 

entrevistados foram os próprios responsáveis pela direção do trabalho. Mas também 

houve casos que na ausência dos responsáveis diretos pela produção, foram entrevistados 

a esposa, filho, outros membros das famílias ou empregados. Das 10 entrevistas, 6 foram 

realizadas com os produtores do bairro Perimetral e 4 foram realizadas com os produtores 

do bairro Colônia-Santo Antônio, ambos localizados no distrito-sede do município de 

Barra Mansa. As entrevistas ocorreram entre os meses de janeiro a agosto de 2019. Para 

preservar o anonimato e a identidade dos entrevistados foram usados outros nomes para 

denominar os respondentes e não foram registradas fotos, vídeos e outras gravações 

multimídias.  A realização da coleta de dados contou com a ajuda de uma das moradoras 

do bairro Perimetral, na qual os  moradores a serem entrevistados.  

A coleta de dados primários também contou com o uso da etnografia. A etnografia 

segundo Mattos (2011), consiste na utilização de procedimentos etnográficos que não 

seguem padrões rígidos ou pré-determinados.   

  

Etnografia é também conhecida como: observação participante, pesquisa 

interpretativa, pesquisa hermenêutica, dentre outras. Compreende o estudo, 

pela observação direta e por um período de tempo, das formas costumeiras de 

viver de um grupo particular de pessoas: um grupo de pessoas associadas de 

alguma maneira, uma unidade social representativa para estudo, seja ela 

formada por poucos ou muitos elementos (...) (MATTOS, 2011, p. 51).  

  

Em outras palavras, segundo Mattos (2011), a etnografia consiste na observação 

dos modos de vida, reações, dos eventos, das ações e dos contextos em que estão inseridos  

para que possa ser compreendido no seu real significado e por seguinte realizar uma 

descrição. Etnografia é a escrita do visível. A descrição etnográfica depende das 

qualidades de observação, de sensibilidade ao outro, do conhecimento sobre o contexto 

estudado, da inteligência e da imaginação científica do etnógrafo (MATTOS, 2011, p. 

54).   
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Segundo Fino (2003) o uso da técnica faz-se necessário nas seguintes situações:  

o comportamento das pessoas é estudado no seu contexto habitual; b) os dados 

são recolhidos através de fontes diversas, sendo a observação e a conversação 

informal as mais importantes; c) a recolha de dados não é estruturada, no 

sentido em que não decorre da execução de um plano detalhado e anterior ao 

seu início, nem são pré-estabelecidas as categorias usadas para interpretar o 

comportamento das pessoas (o que não significa que a investigação não seja 

sistemática, mas que os dados são recolhidos em bruto, segundo um critério 

tão inclusivo quanto possível); d) se estuda apenas um grupo restrito de 

pessoas; e) a análise dos dados envolve interpretação de significado e assume 

uma forma descritiva e interpretativa, tendo a (pouca) quantificação e análise 

estatística incluída, um papel meramente acessório (HAMMERSLEY,1990 

apud FINO, 2003).  

 

  

Seguindo as perspectivas apontadas por Fino (2003), foram observadas e descritas 

as condições das residências dos entrevistados, as condições físicas dos locais onde estão 

localizadas as residências, a divisão de trabalho entre os membros da família, 

características físicas dos entrevistados (para que fosse possível ter uma noção da idade). 

Foram observados também as expressões faciais quando respondiam as perguntas, para 

que pudesse ser melhor compreendido a percepção desses produtores mediante aos temas 

abordados. Bem como a observação da pronúncia, do uso do português, para ter indícios 

do nível de instrução formal desses produtores. A consolidação dos resultados obtidos 

com as entrevistas e com os relatos etnográficos foram discutidos na seção 6 do presente 

trabalho, bem como a íntegra na seção do anexo.   

A pesquisa de campo ainda contou com a visita em um dos escritórios da 

EMATERRJ localizado na Rua Prefeito João Chiesse Filho,312 / Centro - Barra Mansa, 

onde foi realizado uma sucinta entrevista com a coordenadora dessa unidade. O resultado 

dessa entrevista contribuiu para enriquecer o debate proposto no trabalho.   

Foi também realizada uma visita ao Sindicato Rural de Barra Mansa-SRBM, 

localizado na Rua Maria Luiza Gonzagaa, 217, Ano Bom, Barra Mansa/RJ, onde foi 

levantado alguns indícios da relação desse ente com os produtores de leite da agricultura 

familiar de Barra Mansa. Por não ter conseguido levantar informações relevantes, foram 

apenas relatadas as impressões no decorrer do resultado da pesquisa de campo, sem a 

descrição dos pontos abordados durante a conversa com um de seus funcionários.   

Dessa forma o trabalho mostrou-se bastante produtivo em levantar informações 

pertinentes das condições socioeconômicas de uma pequena parcela dos produtores de 
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leite da agricultura familiar do município de Barra Mansa. Ao mesmo tempo, o trabalho 

tem como uma das limitações o fato de não abranger uma amostra significativa do 

percentual dos produtores de leite do referido município. Bem como ser limitado no que 

tange a delimitação geográfica da população entrevistada, visto que apenas dois dos 

vários bairros existentes foram contemplados na pesquisa. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Segundo a Pesquisa Pecuária Municipal- PPM do IBGE (2018), o Brasil 

produziu 33,49 bilhões de litros de leite durante o ano de 2017, sendo o sexto maior 

produtor mundial e obtendo o segundo maior efetivo do rebanho, totalizando 214,9 

milhões de cabeça, atrás somente da Índia.  

A região sudeste foi a segunda maior produtora de leite do país em 2017, 

contribuindo com 34,2% da produção nacional e a primeira região em quantidade de 

vacas ordenhadas, com um pouco mais de seis milhões de cabeças.  

Quanto à produtividade a região sul superou a região sudeste, pois a 

produtividade foi de quase 3 litros de leite por cabeça, enquanto a região sudeste foi 

de 1,7 litros por cabeça (IBGE, 2017). 

 Para Castro (2014b), a maior produtividade sulista reside em três fatores: 

primeiro, a agricultura familiar tem acesso a insumos mais modernos de produção, 

segundo há menor concentração da estrutura agrária, e terceiro, a região foi a que mais 

modernizou a cadeia produtiva, com a utilização de máquinas, equipamentos e outras 

tecnologias que mecanizaram praticamente todo o processo. 

Alves et. al (2017) destacam a importância das políticas públicas e organização 

política da região Sul para fomentarem as atividades relacionadas à agricultura, incluindo 

também o pequeno produtor, sendo responsáveis pelo melhor desempenho da região se 

comparada às demais:   

O desempenho excepcional do Sul tem raízes históricas na colonização europeia, não 

lusitana. Por isso, desde cedo as lideranças rurais, prefeitos e governadores se juntaram 

para criar condições de políticas públicas favoráveis à agricultura, numa batalha contra 

as imperfeições de mercado, sendo instrumentos principais as cooperativas, associações 

e o envolvimento da classe política nessa empreitada. Em decorrência, a tecnologia 

conseguiu alcançar a todos, em especial a pequena produção. 
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 (ALVES et. al 2017, p. 124) 

 

De acordo com Castro (2014a), a região sudeste enfrenta limitações relacionadas 

a vários aspectos, entre eles: aspectos ambientais, custo do transporte, tecnológicos, falta 

de assistência técnica e de financiamento. Além do fato que diferente da região Sul, não 

houve no processo de formação territorial políticas públicas favoráveis aos pequenos 

produtores.  No quadro 1, estão detalhados os principais gargalos do setor agropecuário 

da região Sudeste.  

Quadro 1: Principais gargalos da agropecuária da Região Sudeste 

 

 

Aspectos ambientais 

Referem- se ao fato que grande parte dos 

estabelecimentos se utilizam de práticas 

agrícolas não sustentáveis, o que implica 

na degradação mais rápida e interfere 

negativamente na produtividade dos 

estabelecimentos. 

 

 

Custo do transporte 

(Modal rodoviário) 

Além de ser um dos modais mais caros, 

aqueles que optam por esse modal tem que 

se precaver devido às más condições das 

estradas, o que interfere no preço das 

mercadorias. 

 

Aspectos tecnológicos 

Por exemplo, a falta de tanques para o 

resfriamento de leite, o que acarreta 

prejuízos para a comercialização dos 

produtos. 

 

 

 

 

Falta de assistência técnica 

 Aspecto esse que além dos acima citados 

é um dos grandes entraves para os 

agricultores familiares, pois eles não têm 

condições de arcar com o custo de uma 

assistência técnica, o que não ocorre com 

os médios e grandes produtores, pois eles 

têm uma relação próxima com as grandes 

empresas que lhes oferecem assistência 

técnica especializada. 

 

 

Dificuldade de acesso ao crédito 

(Financiamento) 

Esse problema segundo o autor, afeta 

todos os produtores em maior ou menor 

grau. Entre os motivos estão: a falta de 

conhecimento sobre como conseguir o 

financiamento, o excesso de burocracia, o 

medo de contrair dívidas e pela 

inadimplência dos   empréstimos 

realizados anteriormente.  
Fonte:  Elaboração própria a partir de Castro (2014a)  
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O resultado preliminar do censo agropecuário do IBGE (2017) revela dados 

alarmantes sobre a falta de assistência técnica. Onde 80% dos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros não contam com esse tipo de assistência representando mais de 

4 milhões de estabelecimentos. No estado do Rio de Janeiro a assistência técnica abrange 

apenas 24,65% do total dos estabelecimentos agropecuários. Esses valores dão indícios 

da necessidade de investimento público em assistência técnica com ênfase principalmente 

na pequena produção.  

Diferente do que ocorre na região Sul, que segundo o IBGE (2017), 49% dos 

estabelecimentos da região recebem assistência técnica. Castro e Pereira (2017) 

discorrem que a maior abrangência da assistência técnica na região Sul segue pelo fato 

que os produtores dessa região apresentam maior aderência ao sistema de cooperativa se 

comparado as demais regiões. E as cooperativas sulistas exercem um papel relevante em 

oferecer assistência técnica aos seus cooperados.  

 Na tabela 2 estão registrados a quantidade de estabelecimentos e o percentual de 

assistência técnica recebido pelos estabelecimentos do Brasil, do estado do Rio de Janeiro 

e pelo município de Barra Mansa. Os resultados mostram que, em Barra Mansa, 221 

estabelecimentos receberam assistência técnica, enquanto 539 não receberam.  

Tabela 2: Assistência técnica recebida pelos estabelecimentos agropecuários-2017 

Fonte: Elaboração própria a partir de censo agropecuário 2017- resultados preliminares 

Para Castro (2014a), uma das maneiras de superar a falta de assistência é através 

da mobilização das instituições de pesquisas e outros segmentos a fim de prestar 

assistência técnica especializada principalmente para a agricultura familiar. Pois esse 

segmento possui maiores restrições de se obter assistência técnica advindas de empresas 

privadas:  

 

Os médios e, certamente, os grandes produtores têm maior facilidade para 

acessar serviço de assistência técnica oferecidos por empresas privadas. Assim, 

o desafio dos órgãos de pesquisa, universidades e movimentos sociais é o de 

criar estratégias para colocar em prática metodologias participativas de ATER, 

Brasil %

Estado do 

Rio de 

Janeiro

% Barra Mansa %

Recebe 1007036 19,86% 16061 24,65% 221 29,08%

Não recebe 4.064.296 80,14% 49092 75,35% 539 70,92%

Total dos 

estabelecimentos
5071332 100,00% 65153 100,00% 760 100,00%
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que incluam os agricultores familiares desde a concepção até a aplicação das 

tecnologias, transformando-os em agentes no processo, valorizando seus 

conhecimentos e respeitando seus anseios (CASTRO, 2014a, p.29). 

 

Quanto ao financiamento das atividades, apenas 15% dos produtores 

agropecuários brasileiros conseguiram algum tipo de financiamento (IBGE, 2017). No 

estado do Rio de Janeiro apenas 6% dos produtores alcançaram algum tipo de 

financiamento. Já no município de Barra Mansa apenas 3% dos produtores conseguiram 

financiamento (IBGE, 2017). Na tabela 3 estão apresentados a quantidade de 

estabelecimentos que obtiveram e que não obtiveram financiamento.  

 

Tabela 3: Financiamento das atividades agropecuárias- 2017 

Fonte: Elaboração própria a partir de censo agropecuário 2017- resultados preliminares 

Como Castro (2014a) ressalta, a dificuldade de acesso ao crédito atinge todos os 

produtores em maior ou menor grau. Na região Sul por exemplo apenas 29% dos 

estabelecimentos agropecuários obtiveram financiamento de suas atividades (IBGE, 

2017). Bittencourt (2003) enumera os principais gargalos da obtenção de crédito rural 

principalmente pelos agricultores familiares, a saber: 

1. A concentração fundiária que revelou uma das principais causas das 

desigualdades sociais, contribuindo para a formação de grupos privilegiados que 

devido ao seu poder político tem maior acesso aos serviços de operações de 

crédito em detrimento daqueles com maior vulnerabilidade socioeconômica.  

2. Falta de instituições financeiras para atender aos pequenos municípios brasileiros. 

O que leva os tomadores de empréstimos e as instituições cedentes a terem um 

maior custo de deslocamento. 

3. Falta de recursos orçamentários enfrentado pelo governo afim de subsidiar as 

atividades de financiamento bancárias.  

4. Falta de interesse do sistema bancário em oferecer crédito a esse segmento. A 

grande maioria dos produtores não tem acesso ao sistema bancário, por meio por 

Brasil %
Estado do Rio 

de Janeiro
%

Barra 

Mansa
%

Obteve 784228 15% 3700 6% 25 3%

Não obteve 4287050 85% 61451 94% 734 97%

Total dos 

estabelecimentos
5071278 100% 65151 100% 759 100%
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exemplo, de uma conta corrente, o que torna esse segmento pouco atraente do 

ponto de vista dessas instituições financeiras.  

5. Os bancos públicos que operam o crédito rural geralmente cobram um valor bem 

elevado para realizar essas atividades. Fato esse que onera ainda mais as operações 

de pequeno valor.  

Em 2017, 61% dos projetos de financiamento público rural do Estado do Rio de 

Janeiro foi destinado às atividades de bovinocultura (corte e leite), cujo montante foi de 

R$ 109.211.679,07 (EMATER, 2017a).  No entanto como a própria EMATER-RJ afirma, 

a grande parte da pecuária de corte é realizada por médios e grandes produtores.  Indaga-

se a questão de o financiamento estadual ser voltado apenas para esses produtores de 

bovinos para o corte não incorporando os pequenos produtores de leite do estado, pois 

não foi apresentado o percentual destinado a cada uma das atividades (EMATER, 2017a).  

As limitações da agropecuária enumeradas por Castro (2014a) e por Bittencourt 

(2003) são problemas estruturais enfrentados por todas as regiões brasileiras, inclusive 

pela região Sul. No entanto nessa região ocorreram investimentos em políticas públicas 

voltadas para a pequena produção e modernização da agricultura que também incluía a 

agricultura familiar (ALVES et al, 2017; CASTRO,2014b). O resultado desses 

investimentos pode ser observado na comparação da produção de leite das regiões. Em 

2017, segundo dados do IBGE, a região sudeste possuía mais de cinco milhões de vacas 

enquanto a região sul possuía um pouco mais do que três milhões, entretanto a 

produtividade da região Sul superou a região Sudeste em 1,08 litros.  Na tabela 4 estão 

registrados esses resultados. Como pode observar, mesmo com uma produtividade abaixo 

da região Sul, a região Sudeste apresenta a possibilidade de expansão produtiva da 

pecuária leiteira. 

Tabela 4: Produção de leite das regiões brasileiras -2017 

 

Efetivo do 

rebanho

Valor da produção 

(Mil Reais)

Valor 

unitário 

do 

leite(R$)

Produtivida

de (litros/ 

vacas 

ordenhadas)

Norte 48471454 2180040 13% 2186840 7% 2.113.377,00R$        0,97R$    1,00

Nordeste 27736607 3307922 19% 3895997 12% 5.032.598,00R$        1,29R$    1,18

Sudeste 37529834 5183215 30% 11448924 34% 12.542.887,00R$      1,10R$    2,21

Sul 27033684 3644297 21% 11969898 36% 13.227.527,00R$      1,11R$    3,28

Centro-Oeste 74128217 2744643 16% 3989151 12% 4.182.668,00R$        1,05R$    1,45

Brasil 214899796 17060117 33490810 37.099.057,00R$      1,96R$    1,96

vacas ordenhadas
Produção 

(litros)
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Fonte: Adaptado de PPM – IBGE (2019) 

 

O estado do Rio de Janeiro, por sua vez, foi o terceiro entre os quatros estados da 

região sudeste na produção de leite em 2017, com uma produção de 11 4488 924  litros 

no ano, e no cenário nacional, o estado foi o décimo terceiro estado entre todos os vinte 

e sete estados da federação (IBGE, 2019).  

A empresa estadual responsável pela assistência técnica e extensão rural no Estado 

do Rio de Janeiro- EMATER-RJ calcula que 82% da produção de leite do estado advém 

da agricultura familiar, com a produção diária de 100 litros (EMATER-RJ, 2015).  Em 

termos econômicos a produção de leite no estado movimenta cerca de R$ 600 milhões 

(considerando somente os preços pagos aos produtores rurais), cuja demanda interna é de 

2,5 bilhões de litros por ano. Dessa forma “a atividade apresenta grande potencial de 

expansão” (EMATER-RJ, 2017a, p.23). É importante ressaltar que o sistema de 

cooperativas responsável por movimentar a produção de leite, principalmente da 

agricultura familiar, como afirma Oliveira (2014): 

 

O estado do Rio de Janeiro que já foi considerado a segunda maior bacia 

leiteira da região sudeste, movimentava o seu produto através de cooperativas. 

Atualmente no estado, a pecuária leiteira se concentra basicamente em 

unidades de produção familiar, de pequeno porte, em sua maioria ainda ligada 

ao sistema cooperativista (OLIVEIRA, 2014, p.16). 

 

A tabela 5 mostra a produção de leite e o território de cada um dos estados da 

região Sudeste, relativizando o Rio de Janeiro ao comparar a quantidade de leite 

produzida pelos estados, mas   mostra também a baixa produtividade do estado se 

comparado ao Espírito Santo, que possui quase a mesma extensão territorial e que obteve 

uma maior produtividade.  

Tabela 5: Produção de leite e extensão territorial dos estados da região sudeste -

2017 
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Fonte: Adaptado de PPM – IBGE (2019) 

 

Quanto ao potencial econômico da atividade pecuária leiteira, deve-se considerar 

que essa atividade é de suma importância para o fortalecimento da economia do estado 

do Rio de Janeiro, uma vez que se faz presente em praticamente todos os municípios. 

Sendo responsável pela geração de postos de trabalho permanentes, pelo dinamismo das 

comunidades rurais e pela segurança alimentar e nutricional da população. Vale ainda 

ressaltar que a cadeia produtiva da pecuária bovina de corte e de leite, recruta um 

contingente considerável de mão de obra, onde estima-se que 32.851 são de apenas 

produtores e seus familiares. Sem contar o número de agroindústrias, as organizações dos 

produtores e criadores, os sindicatos e os profissionais envolvidos direta ou indiretamente 

nessa atividade (EMATER-RJ, 2017b).  

A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), é um dos principais meios que 

possibilitam aos agricultores familiares o acesso a diversas políticas públicas voltadas a 

esse segmento.  Entre as quais destacaremos o financiamento, o custeio, o acesso crédito, 

os programas de habitação rural, as certificações de produtos (selos), a comercialização 

de alimentos em escolas e outras instituições (LIRA, 2018). A DAP é dividida em 

categorias sendo seis categorias individuais e duas jurídicas. A DAP individual é ainda 

dividida em subcategorias, quais sejam: A, A/C, B e A/F e outras duas acessórias, a DAP 

Mulher e a DAP jovem. A DAP Jovem é emitida para os jovens entre 16 e 29 anos filhos 

de agricultores familiares. De acordo com a EMATER (2017), empresa pública estadual 

que também presta assistência técnica aos agricultores familiares, apenas 5% em média 

dos atendimentos realizados nos últimos cinco anos na região Sul Fluminense foram 

destinados aos jovens rurais. Em 2017 foram contabilizados apenas 23 DAPs jovens 

ativas em todo o estado (EMATER, 2017).  

Estados Produtividade 
Terrritório 

(Km²)

Minas Gerais 3403572 66% 8912565 78% 2,62                  586852,35

Espírito Santo 262055 5% 374031 3% 1,43                  46089,3

Rio de Janeiro 411262 8% 468791 4% 1,14                  43696,05

 São Paulo 1106326 21% 1693537 15% 1,53                  248209,39

 Sudeste 5183215 100% 11448924 100% 2,21                  924847,09

Vacas ordenhadas 
Quantidade de leite 

produzida
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Dados esses que ressaltam a necessidade de políticas públicas voltadas ao público 

jovem a fim que esse segmento possa ter condições dignas de permanecer em atividades 

agropecuárias e não acentuar ainda mais o êxodo rural desordenado. No gráfico 1 estão 

representados a proporção de assistência técnica prestada pela EMATER entre 2014-

2017. Como pode ser observado, a quantidade de atendimentos voltados para o público 

jovem é irrisória se comparado ao atendimento que os agricultores familiares tiveram de 

modo geral.  

Gráfico 1: Percentual de atendimentos realizados pela EMATER-RJ aos 

agricultores familiares da região Sul Fluminense* 2014-2017 

*A região Sul Fluminense abrange os municípios de Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Paraty, 

Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda.  

Fonte: Emater-2017  

 

 Bassadi e Del Grossi (2016) em seu artigo sobre trabalho e emprego na 

agricultura brasileira, afirma que os grandes desafios que o Brasil precisa enfrentar são: 

a saída dos jovens de ocupações agrícolas e o envelhecimento das pessoas rurais 

economicamente ocupadas sem que haja sucessão e a grande quantidade de pessoas que 

trabalham em condições precárias de trabalho e subcontratações.  

Entre os anos de 2004 e 2014 houve uma redução de 2,6 milhões de jovens com 

idade entre 15 a 29 anos da PEA agrícola, representando 72,5% do total de pessoas não 

mais economicamente ativas em trabalhos agrícolas.  

No gráfico 2 estão representados a População Economicamente Ativa (PEA) da 

agricultura nos anos de 2006, 2013 e 2014. Essas datas foram escolhidas devido ao censo 

agropecuário realizado no ano de 2006 e pela possibilidade de comparação das pessoas 

ativas entre os anos de 2013 a 2014. Como o gráfico 2 mostra, entre 2013 a 2014 houve 
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uma redução de jovens economicamente ocupados em trabalhos agrícolas ao mesmo 

tempo houve um aumento de pessoas com mais de 60 anos economicamente ativas.  

Gráfico 2: PEA agrícola do Brasil por faixa etária nos anos de 2006, 2013 e 

2014 (Milhares de pessoas) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Pnad apud Bassadi e Del Grossi (2016)  

 

Favaredo (2010) explica que uma das tendências generalizadas do êxodo rural é 

gerada pela falta de equipamentos sociais básicos para atender as pessoas que vivem nas 

regiões rurais. O autor propõe a realização “de um pacto, na sociedade brasileira, em torno 

da paridade entre as regiões rurais e as urbanas. A ideia central é que um cidadão tenha 

garantido seu direito a bens e serviços independentemente de viver em meio rural ou 

urbano (FAVARETO, 2010, p.37)”. O propósito é que se estabeleçam metas a serem 

cumpridas a médio-longo prazo a fim de equipar as regiões rurais com serviços públicos 

de qualidade, principalmente saúde, educação, oportunidades de trabalho e renda além de 

meios de comunicação físicos e virtuais. Para assim oferecer condições de permanência 

nas atividades rurais e desacelerar o intenso êxodo rural.  O autor também chama a 

atenção para a necessidade do planejamento voltado para as pequenas e médias cidades, 

pois nelas se concentram as regiões rurais. Favaredo (2010) ainda ressalta que as 

estratégias de planejamento do Ministério das Cidades são voltadas somente para os 

grandes centros urbanos como as metrópoles e megalópoles, ausentando-se inteiramente 

de estratégias de desenvolvimento para as cidades de médio e pequeno porte.  
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De acordo com Silva (2015), existe dois modelos de agricultura: O modelo 

patronal e o modelo familiar: 

o modelo familiar de agricultura caracteriza-se a partir da relação íntima 

entre o trabalho e a gestão, da direção do processo produtivo conduzido pelos 

proprietários, da ênfase na diversificação produtiva e na durabilidade dos 

recursos e da utilização de trabalho assalariado somente em caráter 

complementar (...).Já o modelo patronal seria caracterizado com base na 

completa separação entre gestão e trabalho, na organização descentralizada, na 

ênfase em especialização produtiva e práticas agrícolas padronizáveis, no uso 

predominante do trabalho assalariado e na adoção de tecnologias dirigidas à 

eliminação de decisões de terreno e de momento. (Silva, 2015, p.10 e 11) (grifo 

do autor) 

 

 A agricultura familiar não se resume a essas características, ela engloba também 

uma diversidade de aspectos, quanto cultural, social e econômico, podendo ser por 

exemplo desde um campesinato tradicional a uma pequena produção mecanizada 

(SILVA, 2015). Em 2006 foi aprovada a lei 11.326 que estabelece diretrizes para a 

formulação de políticas voltadas a agricultura familiar e os empreendimentos familiares 

rurais, na qual também pertencem os estabelecimentos produtores de leite que se 

enquadram nos seguintes requisitos: 

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

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

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual 

mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 

Executivo; IV - Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua 

família (BRASIL, 2018, art.3º). 

 

De acordo com o censo agropecuário de 2006 levantado pelo IBGE, 81% dos 

estabelecimentos leiteiros do Brasil pertenciam à agricultura familiar e representou quase 

60% da produção de leite brasileira, o que indica o papel fundamental do pequeno 

produtor para a economia nacional.  

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, 84,4% do total dos 

estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a grupos familiares. (...). 

Na pecuária, é responsável por 60% da produção de leite, além de 59% do 

rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país. A agricultura familiar 

possui, portanto, importância econômica vinculada ao abastecimento do 

mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelos 

brasileiros. (MDS, 2016, p. 1)  
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Apesar da relevância econômica da agricultura familiar, esse modelo de 

agricultura sofre por problemas ligados a alta concentração fundiária, no Brasil cada 

estabelecimento familiar detém em média treze hectares de terra, enquanto cada 

estabelecimento da agricultura patronal detém cento e setenta e dois hectares de terra.  

Quanto a produção de leite, a agricultura familiar em 2006, foi responsável pela 

produção de mais de 11 bilhões de litros, enquanto a agricultura patronal produziu   mais 

de 8 milhões de litros. Todavia a produtividade da agricultura familiar foi cerca de três 

vezes menor do que a agricultura patronal. Isso por que em média   cada estabelecimento 

da agricultura familiar produziu cerca de 10 mil litros de leite, enquanto a agricultura 

patronal produziu cerca de 30 mil litros de leite (IBGE, 2006). 

 A concentração de terras em grandes propriedades é o resultado do histórico da 

forma de ocupação das terras  do Rio de Janeiro  no século XX, onde o estado foi um dos 

principais na produção de cana de açúcar e posteriormente de café. Após o exauriamento 

dessas práticas, a maioria desses grandes latifúndios possou por um intenso processo de 

descapitalização e perca de dinamismo da agricultura. Atualmente, com a  existencia 

desses grandes latifúndios, que operam com capacidade muito abaixo do potencial 

produtivo, trouxe grandes problemas para os agricultures familiares fluminense. A  

concentração fundiária  diminui a capacidade dos produtores familiares de  realizar 

investimentos em suas terras e influenciam na baixa taxa de retorno das ativdades 

desenvolvidas (TRINDADE et.al., 2012). Esse contexto mencionado pode ser 

comprovado ao analisar a tabela 6que traz o resultado do Censo Agropecuário do IBGE 

(2006) sobre a produção de leite estadual. Segundo o IBGE (2006), 63% do total dos 

estabelecimentos pertenciam a agricultura familiar,  sendo responsável somente por 37% 

do total de leite produzido, com uma produtividade cerca de três vezes menor do que a 

agricultura patronal. 

Tabela 6: Produção de leite do estado do Rio de Janeiro de acordo com o tipo de 

agricultura – 2006 

Quantidade produzida/ estabelecimentos*               

Total

Estabelecimentos     9 542 63%     5 490 37%     15 032 

Quantidade produzida 

(litros)
   160 421 023 37%    271 933 654 63%    432 354 677 

Produtividade * 16812 49533

Agricultura familiar  Agricultura Patronal 
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Fonte: adaptado de IBGE, Censo Agropecuário, 2006 

 

Alves et. al (2017) ressalta que o 89,18% dos estabelecimentos agropecuários do 

Sudeste possuem menos do que 100 hectares de terra. Sendo que 57,08% desses são 

compostos por famílias muito pobres. Em média cada um desses estabelecimentos 

produziu apenas 0,61 salário mínimo de renda bruta. Onde as famílias dependentes de 

programas de transferência de renda do governo e de trabalhos realizados fora para 

garantir sua sobrevivência.  

O índice de Gini revela ainda que o Sudeste também padece pela alta concentração 

de renda tanto em estabelecimentos com menos de cem hectares de terras, quanto em 

estabelecimentos com mais de cem hectares de terras. O índice foi de 0,74 para 

estabelecimentos com menos de cem hectares de terras e 0,70 para estabelecimentos com 

mais de cem hectares de terra. O que revela a baixa distribuição de renda dos 

empreendimentos, uma vez que o índice de Gini no Brasil em 2014 foi de 0,49 (ALVES 

et al, 2017; SPE, 2016).  

Essas informações demonstram também a concentração de renda dos 

empreendimentos da agricultura familiar, pois como já dito anteriormente cada 

estabelecimento familiar possui em média doze hectares de terras.  

Todos esses aspectos são fundamentais para a investigação das condições de vida 

dos pequenos produtores de leite de Barra Mansa, pois o município se destaca não apenas 

como um dos maiores   produtores de leite da região e do estado, mas também pelo peso 

do setor agropecuário na economia municipal e da região.  

A pecuária leiteira é responsável pela maior quantidade de geração de postos de 

trabalhos agropecuários do município, bem como a maior geração de renda dos trabalhos 

assalariados e maior quantidade de estabelecimentos empregadores (DATAVIVA, 

2019b). Como pode ser observado na tabela 7 que retrata a quantidade de empregos, 

estabelecimentos e a renda mensal que cada tipo de produção agropecuária do município 

de Barra Mansa durante o ano de 2015.  
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Tabela 7: Ocupações geradas pelas atividades agropecuárias do município 

de Barra Mansa-2015 

 Fonte: Elaboração própria a partir de DATAVIVA, 2019b 

 

Além da importância econômica que a pecuária leiteira exerce no município de 

Barra Mansa e região, devemos considerar também que o PIB do setor agropecuário 

municipal é o segundo maior se comparado aos demais municípios do Médio Paraíba. 

Onde em 2016 o montante foi de R$ 301 430 000,00, representando 17% do total 

produzido pela região, atrás somente do município de Rio Claro. Como pode melhor ser 

observado ao analisar o gráfico 3.  

Gráfico 3: Contribuição dos municípios para a formação do PIB do setor 

agropecuário do Médio Paraíba- 2016 

Tipo de atividades 

Agopecuárias

Criação de bovinos 48 65% 95 56% 85 55%

Horticultura 17 23% 60 35% 56,2 36%

Atividades de apoio a 

agricultura
3 4% 1 1% 1,42 1%

Atividades de apoio a pecuária 1 1% 4 2% 5,02 3%

Produção de mudas 1 1% 1 1% 0%

Cultivo de oleaginosas 1 1% 2 1% 2,16 1%

Aquicultura em água doce 2 3% 2 1% 2,95 2%

Produção Florestal- Florestas 

plantadas
1 1% 6 4% 2,71 2%

Total 74 171 155,46

Empregos 
Quantidade de 

estabelecimentos

Renda Mensal (x R$ 

1000)
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Fonte:  Elaboração própria a partir de CEPERJ- 2019  

 

Entretanto o destaque do setor agropecuário leiteiro tanto do município quanto da 

região não condiz com as condições que ocorre a prática pecuária e nem com as condições 

sociais dos pequenos produtores. Pois além de enfrentar os problemas relacionados a falta 

de tecnologias, financiamento, baixa produtividade e concentração fundiária e de renda, 

ainda sofrem por problemas ligados a baixa escolaridade. Isso no estado que possui um 

alto índice de IDHM, onde cinquenta e oito municípios apresenta o índice entre 0,700 e 

0,799. E na região onde apenas três dos doze municípios com um índice entre 0,600 e 

0,699. Os demais municípios o índice está entre 0,700 e 0,799 (DE CASTRO, 2014a; 

IBGE, 2018, ATLAS, 2018).  

De acordo com o IBGE (2017), em Barra Mansa 63,3% dos estabelecimentos são 

compostos por pessoas com instrução até o ensino fundamental, sendo que 26,71% dos 

estabelecimentos são compostos por pessoas com o ensino primário. Embora não exista 

dados específicos sobre a escolaridade dos estabelecimentos pecuários leiteiros de Barra 

Mansa, num universo de 760 estabelecimentos agropecuários esses valores são bastante 

alarmantes. No gráfico 4 estão representados o nível de instrução dos produtores 

agropecuários do município de Barra Mansa.  
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Gráfico 4: Nível de instrução dos produtores agropecuários por 

estabelecimentos do município de Barra Mansa- 2017 

Fonte:  Elaboração própria a partir de Censo agropecuário IBGE-2017 (Resultados preliminares) 

 

Instituições nacionais como o CEPERJ e internacionais como o Instituto 

Interamericano de Cooperação para a Agricultura- IICA defendem a implementação de 

políticas públicas que visem mitigar os gargalos enfrentados pela agropecuária, 

principalmente pela agricultura familiar. Assim sendo, o presente trabalho se justifica no 

peso que a pecuária leiteira da agricultura familiar de Barra Mansa exerce sobre a 

economia do município e da região e na necessidade de se debater a condição de vida e 

os principais gargalos enfrentados pelos pecuaristas da agricultura familiar do referido 

município.  
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O debate sobre a agricultura familiar começou a ganhar força no Brasil a partir da 

década 1990 após muita mobilização dos trabalhadores desse setor. Nas décadas 

anteriores a preocupação dos Governos em termos de políticas públicas era voltada 

apenas para os grandes latifúndios. Para entender a importância da agricultura familiar é 

necessário diferenciá-la de outras formas de organização produtiva, pois esse tipo de 

produção abrange uma grande variedade de modalidades com características específicas.  

Todavia, o segmento da agricultura familiar enfrenta diversos gargalos para sua 

solidificação e reconhecimento de suas multifuncionalidades, entre essas dificuldades 

tem-se a não incorporação desse segmento no Censo Agrário de 2017.   

Outras dificuldades também vêm sendo debatidas no decorrer desse trabalho entre as 

quais os gargalos relacionados a própria cadeia produtiva de leite. Na qual impacta 

diretamente os pequenos produtores leiteiros da agricultura familiar.  

A partir dos anos 2000, as políticas públicas voltadas à agricultura familiar foram 

ampliadas o que reascendeu o debate sobre novas formas de desenvolvimento não mais 

baseado apenas na industrialização, mas sim na incorporação e interação do campo com 

a cidade. Entre os quais tem a contribuição de autores da sociologia agrária que trazem o 

debate de novas formas de “olhares” e reconhecimento da especificidade do rural para o 

campo de discussão do Desenvolvimento e de elaboração de políticas públicas para o 

rural e para a agricultura familiar brasileira.  

 Entretanto aos longos dos anos, como demonstrado nas fontes de estatísticas públicas 

governamentais, tem ocorrido um desmonte dessas políticas o que tem refletido no baixo 

desempenho da produção da agricultura familiar, incluindo a produção leiteira.   

 

4.1 Agricultura familiar 

 

De acordo com Silva (2015), a agricultura familiar pode ser definida como um 

tipo de organização da produção que segue as seguintes características: 
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  Trabalho e gestão intimamente relacionados, Direção do processo produtivo 

assegurada diretamente pelo agricultor e sua família, Ênfase na diversificação, 

Ênfase na durabilidade dos recursos e na qualidade de vida, Trabalho 

assalariado complementar, Decisões imediatas, adequadas ao alto grau de 

imprevisibilidade no processo produtivo. (SILVA 2015, p.11) 

 

A FAO (2018, p. 1) define agricultura familiar como: “um meio de organização 

das produções agrícola, florestal, pesqueira, pastoril e aquícola que são gerenciadas e 

operadas por uma família e predominantemente dependente de mão-de-obra familiar, 

tanto de mulheres quanto de homens”.  Assim como a FAO, Salvodi e Cunha (2010), 

defendem que o que difere a agricultura familiar de outras formas de organização da 

produção é o papel preponderante que a família exerce na formulação de estratégias de 

produção, em que a propriedade e a produção estão diretamente relacionadas a 

organização familiar. Alves (1997) acrescenta que a agricultura familiar é um 

subconjunto da agricultura. Essas características são primordiais e contrapõem a 

agricultura familiar da agricultura patronal, que segundo Silva (2015, p.11) tem as 

seguintes características: “base na completa separação entre gestão e trabalho, na 

organização descentralizada, na ênfase em especialização produtiva e práticas agrícolas 

padronizáveis, no uso predominante do trabalho assalariado e na adoção de tecnologias 

dirigidas à eliminação de decisões de terreno e de momento”. 

Em 2006, segundo o censo agropecuário do IBGE, havia 4,1 milhões de 

estabelecimentos da agricultura familiar no Brasil, que representava 87,95% do total de 

estabelecimentos agropecuários, segundo estimativas da FAO/ INCRA, o número de 

estabelecimentos da agricultura familiar, cresceu para 4,5 milhões de estabelecimentos 

no último decênio (BUAINAIN & SABBATO,2009; IBGE, 2006).Pela ótica econômica, 

a agricultura familiar no Brasil é responsável pelo abastecimento do mercado interno, 

controle da inflação e absorção de 40 % dos postos de trabalho da população 

economicamente ativa do país. Os principais produtos desse tipo de agricultura são: 

mandioca, feijão, milho, café, trigo, arroz, suínos, bovinos e aves (IBGE, 2006; MDS, 

2016). No contexto internacional, de acordo com a FAO (2014), mais de 90% das 

exportações agrícolas são dirigidas pela agricultura familiar, responsável por 80% da 

produção mundial de alimentos, sendo a agricultura familiar, também   responsável pela 

grande diversidade alimentícia.   
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 Para Silva (2015, p.14) a agricultura familiar não exerce somente uma função 

econômica, ela é responsável pela manutenção das características históricas de um 

determinado território, preservação cultural das tradições e pela interseção entre produção 

agrícola, sociedade e meio ambiente, o que o autor chama de “multifuncionalidade da 

agricultura familiar”.  No quadro 2 estão descritas as funções da agricultura familiar.  

 

Quadro 2: Principais funções da agricultura familiar e suas características 

Funções da agricultura familiar  Principais características  

 

Preservação da biodiversidade 

Guarda relação com o modo de produção 

da agricultura familiar que preserva os 

recursos naturais. 

 

Segurança alimentar 

Relacionado com a produção familiar para 

o auto sustento e para a comercialização.  
 

 

Manutenção socioeconômica das famílias 

A agricultura familiar não se resume ao 

trabalho no campo, mas representa um 

tecido de relações sociais e modo de 

produção e reprodução da vida. 
 

 

Desenvolvimento econômico e social 

A agricultura familiar tem condições de 

impulsionar as atividades econômicas 

locais, em especial quando combinada 

com políticas públicas específicas 

voltadas a proteção e bem-estar social. 
Fonte: Elaboração própria a partir de Silva, 2015; FAO, 2018 

 

Para Cazella, Bonnal & Maluf (2009a, p. 47 e 48) a noção de multifuncionalidade 

da agricultura familiar – MFA está relacionada a um “novo olhar” para esse segmento, 

considerando não apenas os aspectos econômicos, mas também como as famílias vivem. 

Para esses autores a MFA passa pela análise de três dimensões, a saber:  

1- As famílias rurais; essa análise permite observar como se comporta as 

dinâmicas das famílias e que circunstâncias interferem na sua dinâmica de 

reprodução.  

2- O território; essa dimensão investiga a percepção e atuação dos atores e redes 

de atores na construção social dos respectivos territórios. 

3- As políticas públicas: Essa dimensão permite analisar como as políticas 

públicas reconhecem e dão legitimidade a MFA.  
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  O marco legal e institucional da agricultura familiar foi a lei 11.326, sancionada 

em 2006, que estabelece diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Rurais Familiares, a partir desse momento a definição de 

agricultura familiar no Brasil passou a ser considerada de acordo com os critérios dessa 

lei. Para ser considerado como agricultura familiar devem ser obedecidos 

simultaneamente os seguintes critérios:  

I - Não deter, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II – Utilizar predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual 

mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 

Executivo;    IV - Dirigir seu estabelecimento ou empreendimento com sua 

família.(BRASIL, lei 11.326, art. 3º) 

A lei 11.326 também se estende aos silvicultores, aquicultores, extrativistas, 

pescadores, povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos 

rurais e demais povos e comunidades tradicionais, desde que se enquadrem nos critérios 

específicos determinados por essa lei (BRASIL, lei 11.326, art. 4º). A promulgação da 

referida lei foi o resultado de diversas discussões nos fóruns sociais e no Congresso 

Nacional, onde consolidou o conceito da agricultura familiar, anteriormente conhecida 

como pequena agricultura (PERACI & BITTENCOURT, 2010).  

  Wanderley (2015) traz um debate sobre a formação do conceito agricultura 

familiar, sendo esse ligado ao conceito de campesinato.  Para a autora o conceito é difuso 

e ascende o debate por parte de diversos pesquisadores, disputas políticas e de 

movimentos sociais. Isso foi devido ao processo histórico de formação do Brasil que viam 

os “camponeses” como inertes, sem muitos recursos produtivos e atrasados do ponto de 

vista econômico e social.    

No período militar (1964-1985) o termo “camponês” ganhou uma conotação 

extremamente ligada aos movimentos de luta do campesinato. Sendo assim foi um 

segmento social extremamente perseguido pelos anos da ditadura. O que levou a uma 

busca por expressões que transmitissem mais neutralidade política. Entre as 

denominações: “pequenos produtores”, “agricultores de subsistência”, “produtores de 

baixa renda”. Essas expressões além de se mostrarem imprecisas mostraram-se também 

altamente depreciativas (WANDERLEY, 2015). 
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Essa situação só foi revista com a institucionalização do PRONAF, que trouxe o 

debate sobre a agricultura familiar, na qual foi incorporado junto ao conceito de 

agricultura familiar o conceito de campesinato. Sendo que além da valorização positiva 

do camponês, houve também o reconhecimento de suas condições e particularidades 

(WANDERLEY, 2015). Dessa maneira podemos notar muitas semelhanças entre os 

conceitos de agricultura familiar e campesinato, como o descrito por Wanderley (2015):  

 

Numa perspectiva geral, o campesinato corresponde a uma forma social de 

produção, cujos fundamentos se encontram no caráter familiar, tanto dos 

objetivos da atividade produtiva – voltados para as necessidades da família – 

quanto do modo de organização do trabalho, que supõe a cooperação entre os 

seus membros. A ele corresponde, portanto, uma forma de viver e de trabalhar 

no campo que, mais do que uma simples forma de produzir, corresponde a um 

modo de vida e a uma cultura (WANDERLEY, 2015, p.26) 

 

 

  Salvodi & Cunha (2010) por sua vez, alertam para o perigo da generalização sobre 

a agricultura familiar devido à grande heterogeneidade e quantidade de estabelecimentos 

pertencentes a esse tipo de produção. Ela pode englobar desde famílias extremamente 

pobres e que vivem em condições precárias e de subsistência até a famílias mais abastadas 

de recursos territoriais, financeiros e de produção. Silva (2015) também discorre sobre a 

diversidade da agricultura familiar que pode se manifestar desde um campesinato 

tradicional até uma pequena produção mecanizada. Salvodi & Cunha (2010, p.27) faz 

menção de três categorias da agricultura familiar, quais sejam: “Família Agrícola de 

Caráter Empresarial, família Camponesa e Família Agrícola Urbana”. No quadro 3 estão 

descritas as principais características de cada uma das categorias da agricultura familiar.  

Quadro 3: Categorias da agricultura familiar 

 

Categorias da agricultura familiar  

 

Descrição de suas características  

 

 

Família Agrícola de Caráter Empresarial 

A lógica da produção é voltada para o 

mercado e são considerados os índices de 

rentabilidade da exploração, de 

produtividade, lucro em conjunto com os 

fatores econômicos e técnicos. 

 

 

 

 

A lógica da atividade nessa classificação 

de agricultura passa pelo esforço em 

manter a manutenção da propriedade 

familiar e a preservação dos traços sócio- 
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Família Camponesa culturais, a unidade familiar é vista como 

um valor que se sobrepõem a produção, 

mas que não se dissocia da propriedade e 

exploração agrícola 

 

 

 

Família Agrícola Urbana 

A lógica desse tipo de produção não é a 

busca do lucro, mas a busca contínua da 

melhoria da qualidade de vida de seus 

membros, embora resgate alguns valores 

da família do tipo camponesa, a família 

agrícola urbana não desconsidera o 

contexto econômico e nem os rendimentos 

em termos de retorno de suas atividades. 
  Fonte: Elaboração própria a partir de Salvoti & Cunha, 2010  

 

Abaunza (2015) afirma que a agricultura familiar é constituída “como sistemas 

territoriais”(ABAUNZA,2015, p.59) ou seja, os indivíduos que vivem nesse tipo de 

empreendimento fazem parte de uma cadeia altamente complexa, dotados por certos 

graus de associação que conseguem alcançar níveis locais, nacionais e internacionais, 

podendo oferecer produtos de alta qualidade que competem em mercados diferenciados 

e nichos específicos. O autor cita como exemplo o café produzido por milhares de 

produtores familiares em Honduras e na Colômbia, cuja organização desses produtores é 

altamente complexa e associativa capaz de alocar o café produzido nos mercados 

internacionais.  

Alves (1997) faz distinção entre a agricultura tradicional e a agricultura moderna. 

Para o autor, a agricultura tradicional é baseada nas ideias clássicas, que se perpetuaram 

nas décadas de 1960 e 1970, de que esse tipo de agricultura apresentaria produtividade 

marginal do trabalho igual a zero, e que seria, portanto, instável e miserável. Esse modelo 

foi concebido pelo viés dualista, em que o rural era visto como “tradicional” e o urbano 

com a ascendente industrialização era visto como “moderno”. Essa concepção dualista 

foi responsável pelo que o autor chama de “industrialização forçada” e pela discriminação 

da agricultura em relação a indústria. 

 A agricultura moderna e a agricultura familiar moderna, se caracteriza pela forte 

interação no mercado, pela busca por lucros, pela escolha tecnológica mais rentável, pelo 

uso de estratégias que possibilite tirar vantagens dos incentivos fiscais que o governo 

oferece (se julgar mais vantajoso recorre ao setor informal) e pela flexibilização da mão 

de obra, em que os trabalhadores podem ter tanto ocupação integral quanto parcial. O que 
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difere a agricultura moderna da agricultura familiar moderna, é que no caso do familiar 

moderna o dono e o gerente do estabelecimento são a mesma pessoa (ALVES, 1997).  

  Segundo a FAO (2018), 72% dos estabelecimentos da agricultura familiar tem 

menos de um hectare de terra, 6% tem mais do que cinco hectares de terra e 22% tem 

outras dimensões. A realidade brasileira aponta que os agricultores familiares são 

pequenos agricultores, pois como mostra o resultado do censo agrário existe mais de 

quatro milhões de estabelecimentos da agricultura familiar espalhados pelo pais, mas em 

média cada estabelecimento tem treze hectares de terra, enquanto que cada 

estabelecimento da agricultura patronal detém cento e setenta e dois hectares de terra, o 

que resulta em restrições tanto para a sobrevivência das famílias quanto para o 

crescimento sustentável da agricultura familiar  ( SALVODI & CUNHA , 2010; IBGE, 

2006).  

  A agricultura familiar brasileira assume um papel importante tanto no contexto 

nacional quanto no contexto internacional, pois o país continua sendo um dos maiores 

ofertantes mundiais de alimentos.  E esse segmento “tem o potencial único de conseguir 

impactos na oferta de alimentos, geração de renda, favorecendo a redução da pobreza e 

o aumento da inclusão produtiva e econômica das famílias rurais” (BANCO 

MUNDIAL, 2015). O MDS (2018) ressalta que a agricultura familiar no Brasil 

movimenta cerca de 55, 2 bilhões de dólares por ano e que se no Brasil houvesse somente 

a agricultura familiar o país ainda se enquadraria nos 10 países de maior produção 

mundial de alimentos. A tabela 8 representa o faturamento anual da produção de 

alimentos. Como é perceptível a agricultura familiar brasileira representa um importante 

protagonista tanto pela ótica da oferta de alimentos tanto na ótica econômica.   

Tabela 8: Faturamento* anual com a produção de alimentos-2017 
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*Em bilhões de dólares Fonte:  Banco Mundial Apud Governo do Brasil (2018) 

 

 Como foi demonstrado, a agricultura familiar brasileira não se resume apenas a 

produção de subsistência, ela pode englobar também as formas de produção mais 

mecanizadas, contar com mão de obra salariada e está integrada a cadeia de produção 

capitalista. Ainda assim, como apontado, a agricultura familiar do Brasil é caracterizada 

pela pequena produção. Mas essa se mostra com um alto potencial tanto na produção de 

alimentos quanto na riqueza de seus aspectos sociais.  

 

4.1.1 Agricultura Familiar e a produção de leite 

 

O Brasil ocupa uma posição de destaque quanto a produção de leite, sendo um dos 

cinco maiores produtor e consumidor mundial desse alimento. Também se destacando 

quanto a quantidade de vacas leiteiras, possuindo o segundo maior efetivo do rebanho do 

mundo com 38 854 000 cabeças (USDA apud. SEAB, 2014).  

O gráfico 5 compara a quantidade de leite produzida pelos cinco maiores países 

produtores de leite. O Brasil em 2014 produziu cerca de 33 bilhões de litros representando 

7% da produção dos cinco maiores países.  

1º China R$958,20

2º Índia R$353,60

3º Indonésia R$125,40

4º Nigéria R$84,90

5º Brasil R$84,60

6º Paquistão R$64,70

7º Japão R$56,90

8º

Agricultura 

Familiar no 

Brasil

R$55,20

9º Rússia R$54,80

10º Turquia R$53,40
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Gráfico 5: Países que apresentaram a maior produção mundial de leite 

   Fonte: Elaboração própria a partir de USDA apud. SEAB- 2014 

   

   Se por um lado esses dados são positivos, por outro mostra a baixa produtividade, 

pois países como os Estados Unidos e a União Europeia possuíam uma quantidade de 

vacas muito inferior à do Brasil em 2014, e apresentaram uma produção muito superior a 

brasileira (USDA apud. SEAB, 2014).  

   O gráfico 6 mostra a quantidade de vacas leiteiras dos países. Com esses dados é 

possível comparar a produtividade que cada país apresentou. O Brasil por exemplo, 

apesar de possuir e segundo maior efetivo de vacas apresentou o menor índice de 

produtividade com 0,86 litros por vaca, enquanto os EUA apresentaram uma 

produtividade de 10,10 litros por vaca.  

 

 Gráfico 6: Quantidade de vacas leiteiras dos cinco maiores países produtores de 

leite-2014 
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 Fonte: Elaboração própria a partir de USDA apud. SEAB- 2014  

   

   De acordo com o IBGE (2006) a agricultura familiar brasileira é responsável por 

quase 60% da produção nacional de leite, fato que demostra a importância que esse 

segmento exerce não somente sobre a economia interna do país, mas também sobre a 

contribuição desse para que o Brasil seja um dos maiores produtores de leite do mundo.  

   Todavia a produção de leite da agricultura familiar padece pelas mazelas 

relacionadas a baixa produtividade. Isso reflete negativamente tanto em aspectos 

econômicos, como no menor índice da produtividade se comparado aos demais países, 

quanto nos aspectos sociais e condições de vida dos produtores de leite (IBGE, 2006).  

   Como pode ser observado na tabela 9, que traz um comparativo de produção dos 

dois segmentos: o familiar e o patronal (IBGE, 2006). 

 

Tabela 9: Produção brasileira de leite de acordo com o tipo de agricultura -2006 

 Fonte: Elaboração própria a partir de IBGE, 2006 
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Total 

   Estabelecimentos
   1 090 234 81%     261 503 19%    1 351 737 

   Quantidade 

produzida (litros)   11 849 353 332 58%   8 718 516 061 42%   20 567 869 393 

Produção média 

por 

estabelecimento

10869 33340

   Valor da 

produção (R$)

  5 023 139 134 56%   3 954 061 864 44%   8 977 200 998 

Agricultura familiar Agricultura Patronal
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  Os dados apresentados pelo IBGE (2006) representados na tabela dão ênfase ao 

grande potencial produtivo que a pecuária da agricultura familiar exerce sobre a economia 

brasileira, e quão necessários sãos os esforços em mitigar as problemáticas desse 

segmento. Principalmente no que se refere em esforços públicos voltados para políticas 

que possibilitem o aumento da produtividade leiteira do país. Visto que representa um 

grande potencial econômico de expansão e consequentemente de impactos positivos na 

economia brasileira.  

  Outro aspecto desfavorável ao segmento da agricultura familiar brasileira é a falta 

de estatística pública recente. O censo agropecuário do IBGE do ano de 2017 não 

apresentou dados relativos a esse setor, o que causou bastante indignação por parte de 

diversas instituições de ensino, pesquisa e ciência (FIOCRUZ, 2017; SBPC, 2017).   

  Segundo o parecer da Fundação Osvaldo Cruz- FIOCRUZ, o Censo agropecuário 

de 2017 fez seleção de dados a pesquisar, de tal maneira que sobressaltou informações 

sobre o agronegócio em detrimento de informações sobre a agricultura familiar, sob o 

pretexto do corte de 50% do orçamento para a elaboração desse censo. “De fato, no centro 

da crítica à redução do questionário está a preocupação com a perda de informações 

que permitiram, nos últimos anos, traçar um retrato mais fiel da agricultura familiar no 

Brasil...” (FIOCRUZ, 2017, p.1).  A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência -

SBPC, escreveu uma carta direcionada ao diretor do IBGE, pedindo que não suprimisse 

as perguntas que permitiriam traçar o perfil atual da agricultura familiar. Para a SBPC 

essas informações são necessárias para retratar o cenário agrário brasileiro e servir como 

subsídio para a formulação de políticas públicas voltadas para esse setor:   

Teriam sido suprimidas questões que abordam os modos de produção da 

agricultura familiar, sistemas de trabalho e situação fundiária, além de 

características da utilização de mão de obra e até mesmo aspectos como cor da 

pele do produtor. Teriam sido eliminadas também questões relacionadas ao uso 

de agrotóxicos. A supressão dessas questões por certo prejudicará a 

caracterização da agricultura familiar em aspectos essenciais para sua 

compreensão e consequente adoção de políticas públicas que possam envolver 

seu universo. Entendemos ser desnecessário enfatizar aqui a importância da 

agricultura familiar para o Brasil, nos aspectos econômicos, sociais e 

ambientais, para solicitar ao IBGE que restabeleça as questões suprimidas ou 

em estudos para supressão, relativas à agricultura familiar, do censo 

agropecuário (SBPC, 2017, p.1). 

   

  A falta de dados mais recentes sobre a dinâmica da agricultura familiar pode ser 

considerada mais um dos gargalos que esse segmento precisa enfrentar. Pois as 
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informações precisas advindas de institutos confiáveis de estatística dão subsídio não 

somente para a formulação e implementação de políticas públicas, mas também serve 

como base principal de investigação acadêmica e outros tipos de estudo. 

    

 

4.1.2 Os gargalos da cadeia produtiva do leite 

 

A discussão sobre os gargalos da cadeia produtiva do leite parte da discussão já 

levantada sobre a baixa produtividade leiteria do Brasil. Uma vez que a baixa 

produtividade é um fator preocupante não somente para o segmento da agricultura 

familiar, mas também aos segmentos relacionados a produção do agronegócio. Como 

relatado pelo portal Milkpoint, especializado em informações para o agronegócio leiteiro: 

 

Em 2016, o país produziu 32,1 milhões de toneladas, de acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Departamento de 

Agricultura dos EUA (USDA) compilados pela Conab. Com essa produção, o 

Brasil figura na quinta posição entre os maiores produtores, só está atrás de 

União Europeia, Estados Unidos, Índia e China. Ao todo, o mundo produziu 

493,9 milhões de toneladas de leite em 2016. Quando o assunto é 

produtividade, o desempenho brasileiro não é dos melhores. De acordo com o 

levantamento da Conab, a pecuária leiteira do Brasil está na 14ª posição no 

ranking de produtividade. Em média, cada vaca no Brasil produz 1,4 mil 

litros por ano. Na Coreia do Sul e no Japão, a produtividade é de cerca de 10 

mil litros por ano. A pecuária coreana é a mais produtiva do mundo. Mesmo 

países vizinhos, como a Argentina, têm produtividade bem melhor que a do 

Brasil. Conforme os dados compilados pela Conab, a produtividade na 

Argentina é de 5,5 mil litros por vaca ao ano (MILKPOINT, 2018, p1). 

 

Além dos problemas relacionados a baixa produtividade leiteira do Brasil, deve 

ser considerado também a reestruturação da economia brasileira na década de 1990, que 

trouxe mudanças estruturais na cadeia produtiva do leite. Essa reestruturação ocorreu no 

Brasil devido a aceleração do processo de globalização e avanço dos ideais neoliberais. 

Através da adoção de mecanismos de intensificação da produção e maior exigência do 

padrão de qualidade (BORGES, 2014).  

Nesse contexto, a pecuária de leite nacional passou por intensas transformações, 

que trouxeram mudanças e geraram grandes impactos e consequências para a cadeia 

produtiva de leite no Brasil. Principalmente no que tange os pequenos produtores 

(BORGES, 2014; ZOCCAL & GOMES, 2005), a saber: 
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.   

1. A desregulamentação do mercado leiteiro a partir do ano de 1991; 

2. A ampliação da abertura econômica para o mercado internacional; 

3. O fim do tabelamento dos preços do leite e seus derivados em todas suas 

etapas de comercialização pelo governo federal;  

4. A estabilização dos preços da economia brasileira; 

5. A criação do Mercado Comum do Sul (Mercosul).  

 

Com a adesão do Brasil ao Mercosul, o governo federal em 1999 propôs um grupo 

de trabalho onde havia representantes dos setores da cadeia produtiva do leite, bem como 

técnicos do governo. Esse grupo de trabalho tinha como o objetivo de propor e articular 

ações necessárias para que houvesse maiores ganhos de produtividade do leite e de seus 

derivados, como também propor melhorias para que também houvesse modernização em 

toda a cadeia produtiva (MAIA et al, 2013). O resultado dessa proposta do governo 

federal foi em 2002, com a edição da Instrução Normativa 51 como marco legal sobre as 

exigências e padrões de qualidade do leite (MAIA et al, 2013). Essa normativa 

determinou padrões técnicos a serem seguidos que visem assegurar a produção de 

qualidade do leite (MAIA et. al, 2013).   

A Instrução Normativa 51 incorporou a classificação já proposta no decreto-lei de 

1952 sobre a classificação do leite de acordo com as condições de higiene e sanitárias, 

formas de obtenção e de processamento, comercialização, durabilidade e presença de 

microrganismos (MAIA et al, 2013). Como pode ser mais bem compreendido com a 

leitura do quadro 4: 

Quadro 4: Classificação do leite de acordo com suas características:  

 

Classificação  

 

Forma de 

Ordenha 

 

Condições Sanitárias 

 

Padrão 

Microbiológico 

 

 

Tipo A- Alto 

Padrão de 

Qualidade 

 

Ordenha 

Mecânica 

Realizado com o mínimo 

de contato humano a fim 

de diminuir os riscos de 

contaminação. O 

processamento e o 

envasamento são 

realizados na própria 

 

 

 

 

 

Até 10 mil 

bactérias/ml 
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Fonte: Elaboração própria a partir de Maia et. al (2013) 

 

Se por um lado a implementação da Instrução Normativa 51 levou ao aumento da 

qualidade da produção, por outro houve uma drástica redução do número de produtores. 

Isso se deve em suma pelo processo de abertura de capitais iniciado na década de 1990, 

onde as empresas privadas, principalmente as estrangeiras passaram a exigir dos 

produtores mais qualidade e produtividade da matéria-prima. Essa situação fez com que 

grande parte dos pequenos produtores, que não conseguiram se adaptar aos novos padrões 

de qualidade, migrassem para o mercado informal de comercialização ou abandonasse 

esse tipo de empreendimento (BORGES, 2014).   

Como resultado da implementação da Instrução Normativa 51 o Brasil apresenta 

constantes déficits na balança comercial de leite industrializado. Onde em 2012 por 

exemplo, as exportações de leite em pó não ultrapassaram US$1 milhão e as importações 

alcançaram cerca de US$354 milhões. Isso porque o leite brasileiro no quesito qualidade 

é inferior ao da Argentina do Uruguai, dos Estados Unidos e dos países europeus. Os 

maiores compradores do leite produzido no Brasil são os países africanos e alguns países 

da América Latina, que não mantem tão rigoroso os padrões de qualidade (MAIA et. al, 

2013).  Dados mais recentes da Companhia Nacional do Abastecimento- Conab indicam 

fazenda de produção em 

estabelecimentos 

denominados de “granjas 

leiteiras”. 

 

 

 

Tipo B-Médio 

padrão de 

Qualidade 

 

 

 

 

Ordenha 

Mecânica 

A pasteurização e os 

processos produtivos, 

normalmente são 

realizados fora do local de 

produção. Fato esse que 

contribui para que haja 

maior presença de 

microrganismo se maior 

probabilidade de 

contaminação.  

 

 

 

Até 50 mil 

bactérias/ml 

 

 

 

 

Tipo C- 

Baixo padrão 

de Qualidade 

 

 

 

Ordenha 

mecânica ou 

manual 

O leite pode ser 

armazenado em 

equipamentos não 

refrigerados até as 10 

horas da manhã do dia da 

ordenha. Após esse tempo 

deverá ser encaminhado ao 

laticínio, onde será 

refrigerado e pasteurizado. 

 

 

 

Até 350 mil 

bactérias/ml 
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a discrepância existente na balança comercial do Brasil em relação aos produtos lácteos. 

Como pode ser mais bem visualizado ao observar o gráfico 7, que demonstra a quantidade 

e os valores monetários relacionados a exportação e importação de produtos lácteos do 

Brasil ao longo do mês de maio de 2018 e 2019, respectivamente.  

 

Gráfico 7: Balança Comercial dos produtos lácteos entre Maio-2018 e Maio-

2019 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Indicadores da Agropecuária- Conab, 2019ª 

 

Ainda na década de 1990, foi disposto o fim do tabelamento dos preços do leite e 

de seus derivados em todas suas etapas de comercialização pelo governo federal. A partir 

de então o preço do leite passou a ser definido pelas indústrias pois são elas o elo mais 

forte da cadeia produtiva. Como consequência houve um aumento no preço pago pelos 

consumidores finais e uma diminuição no preço pago aos fornecedores de leite da 

indústria. Essa situação desembocou na exclusão dos pequenos produtores de leite como 

fornecedores, pois muito deles não conseguiram se modernizar, ampliar sua 

produtividade e qualidade da produção leiteira (BORGES, 2014). 

Partindo do debate da exclusão dos pequenos produtores devido a mais rigorosas 

exigências de padrões de qualidade, temos que ainda acrescentar a esse fato os aspectos 

relacionados aos termos de troca do leite (GOMES, 1991). De acordo com Gomes (2005), 

o objetivo de todos os produtores agropecuários, quer sejam pequenos ou grandes é a 

maximização do lucro. Para conseguirem tal objetivo, os produtores podem adotar a 
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estratégia de aumento de produtividade, onde se aumenta a quantidade de produto em 

relação aos fatores de produção. Ou podem adotar a estratégia de aumento dos termos de 

troca, na qual se aumenta o preço do produto em relação ao preço dos fatores de produção. 

Ainda existe a possibilidade de adoção de uma estratégia conjunta, na qual os produtores 

aumentam a produtividade juntamente com o aumento dos termos de troca. 

  Todavia o grande problema da produção da pecuária leiteira do Brasil, é a 

deterioração dos termos de troca e um aumento insignificativo da produtividade desse 

segmento (GOMES, 1991). A deterioração do termo de troca deve-se ao fato que o 

mercado de insumos é do tipo oligopólio, onde existem poucos vendedores para muitos 

compradores. Enquanto o mercado produtor de leite é caracterizado pela presença de 

muitos vendedores, do tipo concorrencial. O que torna os produtores de leite apenas como 

tomadores de preço (GOMES, 1991).  

Para Gomes (1991, p.4) existem estratégias que podem ser adotadas para elevar o 

termo de troca, sem necessariamente resultar em ônus para o consumidor final, a saber:  

 

a) Repassar para o produtor ganhos da industrialização. b) Reduzir 

impostos sobre a produção e comercialização do leite. c) Pagar por 

qualidade do leite. d) Aumentar a diferença entre o preço do leite cota e 

do excesso. e) Viabilizar programas de distribuição gratuita de leite para 

famílias de baixa renda. f) Sobretaxar importações subsidiadas. g) Incluir 

o leite na política de preço mínimo. h) Reduzir o prazo de pagamento do 

leite ao produtor. i) Alterar a legislação atual para possibilitar o transporte 

do leite da fazenda para a usina de dois em dois dias, porém, garantindo o 

padrão de qualidade previsto nas normas vigentes. Esse procedimento 

reduz significativamente o custo do transporte (GOMES, 1991, p4). 

 

 

Como também segundo o mesmo autor existem iniciativas a serem adotadas que 

visam mitigar as problemáticas relacionadas a baixa produtividade, a saber:  

 

a) Reduzir impostos sobre os fatores de produção b) Substituir fatores de 

produção relativamente mais caros por outros mais baratos. Exemplo: 

concentrados por volumosos de boa qualidade c) Comprar em conjunto para 

ganhar em escala d) Preparar alimentos na própria fazenda ou nas cooperativas 

e) Regulamentar atuação de oligopólios f) Facilitar importação de insumos 

(GOMES, 1991, p. 4). 

 

  Ao analisar as propostas de Gomes (1991) que discorre sobre como mitigar as 

problemáticas relacionadas a deterioração dos termos de troca e baixa produtividade, é 

possível constatar que as soluções por ele proposta está relacionada intrinsicamente com 
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a ação do Estado. Pois o Estado por meio de políticas públicas tem a capacidade e o poder 

coercitivo para impor medidas que visem regular mercados, criar subsídios e incentivos, 

bem como detém o monopólio da legislação.  

  Ainda discorrendo sobre a característica do mercado do leite do Brasil, deve-se 

considerado também a própria perecibilidade do produto, que influencia diretamente na 

formação do preço e na relação dos produtores de leite com os compradores (MAIA et. 

al, 2013).  Devido à alta perecibilidade do leite, faz-se necessário que ele seja 

transportado quase que diariamente para os laticínios, isso faz com que os produtores se 

localizem próximos a esses estabelecimentos compradores do leite. Na grande maioria 

das vezes existe apenas um único estabelecimento comprador de leite dos produtores da 

região, ou em alguns casos mais específicos existem alguns poucos compradores. E como 

já demonstrado, a produção de leite no estado do Rio de Janeiro é composta por muitos 

pequenos produtores, que produzem cerca de 100 litros de leite por dia (MAIA et. al, 

2013; EMATER, 2015). Segundo a teoria microeconômica, quando há apenas um 

comprador para muitos vendedores caracteriza-se por um monopsônio. E quando há 

alguns compradores para muitos vendedores, é chamado de oligopsônio.  O grande 

gargalo é que essa característica do mercado produtivo do leite torna os produtores de 

leite apenas como tomadores de preço, enquanto os estabelecimentos compradores têm a 

capacidade de influenciar na capacidade demandada bem como determinar o preço do 

produto. Isso faz que no mercado tipo monopsônio ou oligopsônio os preços sejam bem 

inferiores se comparados ao mercado do tipo concorrência perfeita. O que torna essa 

situação indesejada do ponto de vista do produtor (MAIA et. al, 2013).  

  Dessa forma os gargalos da produção brasileira de leite encontram-se registrados 

também na própria característica da cadeia produtiva. Pois o leite por ser um produto 

altamente perecível tem condições de mercado diferentes de outros produtos. Sendo, 

portanto, necessário considerar as peculiaridades da cadeia produtiva dessa matéria-prima 

em questão. 

 

   5.3  A Trajetória do desenvolvimento brasileiro e suas implicações 

ao rural 
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O debate sobre desenvolvimento não é homogêneo, tendo em vista que são 

diversos atores sociais com pensamentos e finalidades distintas que discorrem sobre o 

tema.  

De acordo com Bresser-Pereira (2006), o desenvolvimento está intrinsecamente 

relacionado ao sistema capitalista de acumulação, caracterizado pelo aumento da 

produtividade, acumulação de capital e progresso técnico.  O desenvolvimento ainda é 

pensado sobre o paradigma da industrialização, isso se deve ao contexto histórico- 

político – econômico, a partir da revolução Industrial do século no final do século XVIII 

que inseriu na sociedade ocidental o sistema industrial de produção. Países como 

Inglaterra, Alemanha e França são exemplos de países que alcançaram esse patamar de 

desenvolvimento (BRUM, 2011).   

 O que determina o grau de desenvolvimento de uma nação é a existência de uma 

estratégia de desenvolvimento nacional, que depende diretamente das condições das 

instituições (políticas, leis, costumes, práticas sociais) de atuar em prol das propostas 

desenvolvimentistas (BRESSER-PEREIRA, 2006). O Brasil, considerado como um país 

em desenvolvimento, começou a experimentar a industrialização na década de 30 do 

século XX, com a ascensão de Getúlio Vargas, que iniciou um audacioso plano 

desenvolvimentista cuja intenção era a mudança do país de um modal agrícola para o 

modal industrial através da importação de maquinas, equipamentos e tecnologias que 

pudessem aparelhar a indústria de base brasileira. Esse plano permitiu a criação de várias 

indústrias estatais importantes como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) na época 

situada no município de Barra Mansa   e a Vale do Rio Doce. (BRUM; 2011). Com o 

governo de Juscelino Kubistchek, foram implantadas no Brasil em parceria externa várias 

empresas do modal automobilístico, e posteriormente com o advento dos governos 

militares, foram implantadas hidrelétricas como a da Itaipu e as usinas nucleares de Angra 

1 através do dos planos de desenvolvimentos (BRUM; 2011). A contribuição de Furtado 

(1990) sobre o desenvolvimento segue pelo fato de constatar a divisão internacional do 

trabalho, onde países não industrializados, como o Brasil até época serviam como 

fornecedores de produtos agrícolas para os países industrializados. E dessa forma não 

alcançava o patamar de desenvolvimento. Esse patamar seria revertido através da 

substituição das importações, através do estímulo paulatinamente a indústria nacional, 

pois somente com o fortalecimento da indústria os países teriam condições de se 

desenvolver (FURTADO, 1990).  
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Por não haver recursos próprios para financiarem suas estratégias de 

desenvolvimento, os países latinos viram- se compilados a buscarem recursos externos 

para o financiamento de suas atividades, o que contribuiu para o aumento significativo da 

dívida desses frente aos seus credores internacionais (BRUM, 2011).    Entretanto o 

processo de industrialização do Brasil, assim como nos outros países latinos, foi por um 

processo de expulsão do campo, diferente dos países desenvolvidos em que o processo 

foi de atração de empregos.  

As monoculturas criavam postos de empregos sazonais, e tornavam os solos 

agrícolas como reserva de valor que impediam o uso da terra, as  pessoas que viviam 

nessas áreas rurais viram como única alternativa migrarem para as áreas periféricas das 

cidades em busca por condições melhores de trabalho, com o crescimento urbano nessa 

época de  10% ao ano (ALVES et. al, 1999; ABRAMOVAY, 1999; DOWBOR, 2016, 

WANDERLEY, 2015). 

De acordo com Araújo (2015), o processo de urbanização do Brasil foi marcado 

pela dicotomia entre o urbano e o rural, em que o rural ficou referenciado como o local 

do atraso, da falta de infraestrutura e das condições básicas de civilização. Numa 

perspectiva que o rural é oposto ao urbano e não como parte integrante, portanto estava 

enfadado ao fracasso. Simultaneamente a essa idealização do urbano em detrimento do 

rural, havia a preocupação de “fixar o homem no campo”, para que não se acentuasse 

ainda mais o êxodo rural. Diversos instrumentos legais foram criados a fim de atender 

esse objetivo. No entanto não havia preocupação em valorizar o modo de vida rural, mas 

exclusivamente em acentuar as problemáticas relacionadas às condições de vida urbana.  

O espaço rural historicamente foi concebido e pensado somente como espaço da 

produção agropecuária e valorizado somente pelo o que ele pode oferecer em termos de 

alimentos e de matérias-primas para as indústrias. Fato esse que o fez experimentar 

tardiamente as regulações de trabalho, de propriedade e de concentração fundiária. O 

marco-legal institucional de regulação do meio rural foi o Estatuto da Terra sancionado 

em 1964 que estabelecia prerrogativas sobre as funções da terra, da propriedade, da 

política agrícola e da reforma agrária. Entretanto em termos de efetividade, somente nos 

últimos anos foram vistos de fato o desdobramento dessa política (ARAÙJO, 2010).  

O acelerado êxodo rural experimentado pelo país nas décadas de 1960 a 1980 se 

mostrou problemático por dois fatores: Primeiro, as cidades médias e grandes  se 
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exauriram  de imigrantes advindos dos campos e não tinham condições de oferecer uma 

vida digna, pois não conseguiram  oferecer moradia adequada, serviços públicos básicos 

como saúde, educação e saneamento básico, o que acentuou os problemas urbanos, 

obrigando esse imigrantes a se estabelecerem em áreas periféricas (ABRAMOVAY, 

1999; ALVES et al, 1999). Para Sachs (2010), as pessoas que migravam da área rural 

eram pobres demais para optarem por não trabalhar, dessa forma elas se submetiam a 

péssimas condições de trabalho.   Segundo, o êxodo rural provocou um esvaziamento dos 

campos, principalmente por parte dos mais jovens (ABRAMOVAY, 1999; ALVES et al, 

1999).  

O estado do Rio de Janeiro por possuir características essencialmente urbanas vive 

um fenômeno chamado de “pluriatividade” (TRINDADE et al.,2012, p. 12) onde o 

urbano transborda para o espaço rural, trazendo ao espaço rural a “urbanidades” como 

rede elétrica, carros, serviços, sistema de valores. Esse fenômeno contribui para o 

aumento de novas formas de trabalho dentro do espaço rural como as moradias de 

segunda residência, trabalhadores domésticos, mecânicos, secretárias entre outros, sem 

que não haja percas de sua essência rural do trabalho familiar no campo. Com o aumento 

dessas novas formas de trabalho, os agricultores familiares buscam nessas atividades o 

complemento para a sua renda. Entretanto esse fenômeno ocorre de forma desigual em 

termos espaciais e sociais, pois concentra-se em torno de áreas mais dinâmicas como da 

região metropolitana. As regiões mais longínquas do estado não experimentam   essa nova 

forma de inserção trabalhista, o que resulta na alta dependência da renda agrícola para 

manter a sobrevivência e em profundas necessidades socioeconômicas (TRINDADE et 

al., 2012).   

Apesar de toda a importância socioeconômica que a agropecuária exerce em Barra 

Mansa, o município também viveu um significativo processo de urbanização e de 

desocupação demográfica das áreas rurais. Na década de 1970, 21% da população eram 

residentes em áreas rurais. Na década de 1980, o percentual era de 12% em relação aos 

urbanos.  As décadas posteriores esse percentual caiu mais intensamente representando 

3% do total da população entre 1991 – 2000. Os dados mais recentes demostram que 

apenas 1% da população residente em Barra Mansa reside em áreas rurais (IPEA-DATA, 

2018). No gráfico 8 estão representados a população urbana e rural do município de Barra 

Mansa a partir da década de 1970. Os principais problemas causados pela perspectiva 

dicotômica entre o urbano e o rural e a intensa industrialização e urbanização desordenada 
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do município de Barra Mansa e região foi a expansão de sub moradias, periferias 

subequipadas, perda da qualidade de vida, além da poluição do rio Paraíba do Sul 

(CEPERJ, 2018).  

   

Gráfico 8: População Urbana e Rural de Barra Mansa 1970-2010 

Fonte: Elaboração própria a partir de IPEA- DATA/2018 

 

Fusco (2005) discorre que o fato do território fluminense apresentar características 

essencialmente urbanas, o rural passa desapercebido em termos de elaboração e 

implementação de políticas públicas. Entretanto o rural é essencialmente importante, 

mesmo que seja somente na perspectiva do local:  

 

Apesar de seu caráter urbano e todo o peso exercido pelos setores industrial e 

terciário, existem algumas áreas na Região do Médio Vale Fluminense em que 

a agropecuária exerce considerável relevância, por vezes não em termos de 

uma produção de expressão regional ou estadual, mas de importância quando 

analisamos numa escala local.  (FUSCO, 2005, p. 5628) 

 

 O processo de modernização do Brasil foi marcado pela dicotomia entre o 

urbano e o rural. Como consequência da falta de planejamento e de valorização do rural, 

o Brasil fechou os olhos para o resultado exacerbado do êxodo rural não planejado e para 
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os reflexos causados nos centros urbanos. Mesmo assim o rural tem se mostrado como 

um grande potencial socioeconômico, mesmo que seja apenas na perspectiva local.   

 

4.2 A modernização da agricultura brasileira  

 

A agricultura por sua vez, entendida como atividade essencial para o 

desenvolvimento devido as suas funções básicas de abastecimento de alimentos para as 

cidades e fornecimento de matérias primas para as indústrias, até meados dos anos 1960 

se caracterizava por práticas rudimentares, sem a incorporação dos avanços tecnológicos 

num sistema de produção altamente intensivo e com baixa remuneração da mão de obra. 

A partir de 1960 foram introduzidos no Brasil políticas públicas voltadas para a 

modernização da produção e para os avanços tecnológicos das atividades agropecuárias 

(CASTRO e PEREIRA, 2017).  

Essa modernização se consolidou através do uso de maquinários agrícolas, 

químicos e biológicos, aperfeiçoamento das espécies através de mudanças genéticas nos 

animais e vegetais, disseminação dos defensivos agrícolas e de fertilizantes, com o 

objetivo de aumentar a produtividade. Esse novo instrumental introduzido nos campos 

ficou conhecido como “revolução verde”. Entretanto esse modelo de desenvolvimento 

contemplava apenas aos grandes e médios produtores rurais, a agricultura familiar foi 

ignorada em termos de políticas públicas (CASTRO e PEREIRA, 2017). O principal 

instrumento da política econômica para o setor  entre as décadas de 1970 e 1980 foi  o 

crédito rural,  mesmo com as políticas de preço mínimo e de assistência técnica ,o crédito 

rural foi  o principal fomentador do processo de modernização da agricultura, assim como 

a “revolução verde”, o crédito era inflexível e acentuava ainda mais a concentração de 

renda rural, pois o crédito não considerava as particularidades e diferenças 

socioeconômica entre os agricultores, dessa forma os grandes e médios agricultores 

encontram mais facilidade de acesso a esse crédito e ás políticas de preço mínimo do que 

os pequenos produtores (PERACI  & BITTENCOURT, 2010).  

Além dos problemas causados pelo êxodo rural não planejado, os planos de 

modernização da agricultura foram exitosos somente em algumas regiões do Centro-Sul 

do Brasil, não incorporando as reivindicações dos trabalhadores rurais sem terra e dos 

pequenos produtores.  Isso porque o foco da modernização foi privilegiar somente os 
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aspectos econômicos, tecnológicos e da base produtiva, negando aos pequenos produtores 

e aos trabalhadores sem-terra a possibilidade de participar desse processo de 

desenvolvimento.   Como resultado, esse processo não levou ao desenvolvimento rural 

muito pelo contrário, com as mudanças ocorridas tornou-se mais acentuado as 

disparidades existentes entre a agricultura familiar e o agronegócio (GRAZIANO da 

SILVA, 2001). Essa conjuntura levou diversos autores a pensar novas propostas de 

desenvolvimento baseadas na integração do meio rural com o maio urbano, se esquivando 

que somente o viés industrial é promotor do desenvolvimento.  

 

4.3 Novas perspectivas de desenvolvimento  

 

O debate proposto sobre novas perspectivas de desenvolvimento parte de autores 

consagrados como Evans (2012) que defende a ideia que não existe desenvolvimento sem 

Estado desenvolvimentista, destacando o papel das instituições públicas sólidas como 

promotoras do desenvolvimento e de autores da sociologia agrária que também defende 

a atual do Estado por meios de políticas públicas principalmente para a agricultura 

familiar. 

De acordo com Evans (2012), para um Estado ser considerado desenvolvimentista 

é necessário que desempenhe duas funções básicas: a primeira está relacionada a 

distribuição de direitos básicos a sociedade afim que as próprias sejam capazes de 

desenvolver as suas capacidades. A segunda está ligada a ideia que o Estado precisa ser 

fornecedor de serviços sociais relevantes como saúde e educação. Autores da sociologia 

agrária como Abramovay (1999) tem uma percepção de desenvolvimento baseada no 

potencial produtivo que os campos podem oferecer como geração de trabalho e renda, 

mas que é necessário a mobilização de diversos atores, entre eles o próprio Estado: 

 

É importante salientar que o crescimento industrial e a ampliação das cidades 

médias não levam, necessariamente, à melhor distribuição da renda, nem 

sequer à redução do nível de pobreza urbana. O que torna ainda mais atual a 

ideia de que, no campo, existem oportunidades de geração de renda capazes de 

promover melhor integração das populações que aí vivem à dinâmica urbana 

do que sua simples migração em direção às cidades. Transformar esta 

possibilidade em realidade depende da capacidade que, não só o Estado, mas 

o conjunto das forças interessadas na valorização do meio rural terão de 

elaborar e executar projetos que reforcem e dinamizem as relações rural-

urbanas (ABRAMOVAY, 1999, p.4). 
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Sachs (2010) discorda do desenvolvimento etapista no sentido que ocorreu com 

os países desenvolvidos, que deixaram a economia agrária e passaram para a economia 

urbana e industrial. Para o autor isso não vai ocorrer nos países em desenvolvimento visto 

que as condições estruturais são outras. O argumento que usa para pensar as condições de 

desenvolvimento é o crescimento demográfico, pois metade do mundo vive nas cidades 

e outra metade no campo. Dessa forma as cidades não têm estrutura para absolver e 

proporcionar condições dignas de existência, da mesma forma que o campo representa 

um grande potencial produtivo capaz de gerar desenvolvimento. Sachs (2010, p. 25) 

defende o “desenvolvimento rural socialmente includente” onde deve ser levado em 

consideração os limites ecológicos e principalmente as pessoas que vivem nos campos 

com a criação de postos e condições de trabalho dignas. Para o autor só é possível se o 

Brasil terminar de fazer a reforma agrária, a fim de que possa abranger os agricultores 

familiares e proporcionar condições de permanecer nas terras: 

Há como garantir a prosperidade de milhões de agricultores familiares, 

contanto que se complete a reforma agrária que vem se arrastando, que se criem 

também inúmeros empregos rurais não agrícolas e que não se favoreça, ali 

onde as opções são possíveis, a grande agricultura fortemente mecanizada em 

detrimento da agricultura familiar (SACHS, 2010, p.34). 

 

Para Graziano da Silva (2001), o desenvolvimento rural só irá ocorrer quando os 

atores que compõem um grupo social (exemplo: os pequenos produtores de leite de Barra 

Mansa) tenham condições de ser organizarem socialmente a fim de que atuem como 

protagonistas dos processos e das mudanças ocorridas em seus locais. Para o autor um 

dos entraves do desenvolvimento rural é o fato de não existir essa organização e quando 

essa existe está sujeita a outros atores sociais, como às elites agrárias que atuam 

contrariamente ao desenvolvimento. Graziano da Silva (2001) ainda discorre que o rural 

brasileiro precisa enfrentar “velhos” e novos “mitos” que permeiam a concepção do que 

é o rural brasileiro, considerado pelo autor como os principais causadores do entrave para 

estratégias concretas de desenvolvimento, como pode ser explicado no quadro 5:  

 

Quadro 5: “Velhos” e “Novos” mitos acerca do rural brasileiro 

Velhos mitos 
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“O rural é sinônimo de atraso”, 

Essa concepção guarda uma forte relação 

com o processo de modernização das 

cidades e a dicotomia entre o rural e o 

urbano, em que o urbano é referenciado 

como o local do atraso e o urbano como o 

sinônimo de progresso. 

 

 

“O rural é predominantemente agrícola” 

O rural brasileiro não é predominante 

agrícola, existem novas formas de 

inserção produtiva como moradias de 

segunda residência, agroindústrias e 

ocupações rurais não agrícolas- ORNAS, 

que posem ser empregados domésticos, 

caseiros, motoristas entre outros diversos.  

 

 

 

 

“O êxodo rural é inexorável”, 

O rural brasileiro vive uma expansão das 

ocupações rurais não agrícolas- ORNAS, 

que contribuem em parte para reduzir o 

êxodo rural, mas que, todavia, são 

necessárias políticas públicas que crie 

condições de permanência digna nos 

campos.  

 

 

 

“O desenvolvimento agrícola leva ao 

desenvolvimento rural” 

As atividades agrícolas são as que geram 

uma renda muito menor se comparada 

aquelas não agrícolas, dessa forma é 

preciso pensar em novas formas de 

desenvolvimento que passe por agregação 

de valor, como as agroindústrias e não 

somente pelo crescimento agrícola.  

 

 

 

 

 

“A gestão das pequenas e médias 

propriedades rurais é familiar” 

O rural brasileiro vive uma mudança na 

organização familiar, em que a gestão das 

propriedades tem se individualizando 

ficando a cargo de somente a um dos 

membros das famílias e os demais vão 

procurar outras ocupações não agrícolas 

ou nas cidades. 

 

Novos Mitos 
 

 

 

 

 

“ORNA é a solução para o desemprego”  

As ORNAS geralmente demandam de 

mão de obra qualificada e de trabalhadores 

mais jovens, que não se encaixam no perfil 

na maioria dos trabalhadores rurais, além 

do fato da reestruturação produtiva, da 

substituição do trabalho manual por 

máquinas no campo. A maioria dos 

trabalhos das ORNAS são trabalhos 

domésticos exercido principalmente por 

mulheres não possuem qualificação 

profissional.   
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“A ORNA pode ser o motor do 

desenvolvimento nas regiões atrasadas” 

As ORNAS geralmente são características 

de regiões mais dinâmicas e com maior 

interface dos centros urbanos, as regiões 

mais atrasadas geralmente são 

dependentes de transferências 

governamentais e outras políticas 

compensatórias, uma vez que 

predominantemente essas regiões contam 

apenas com as atividades agrícolas. 

 

 

 

“O novo rural não precisa de regulação 

pública” 

Ao longo dos anos ocorreram 

significativas mudanças no rural 

brasileiro, sendo necessário que haja um 

novo marco que englobe essas mudanças 

e as reais necessidade da sociedade do 

século XXI. Essas mudanças devem 

englobar as regulações fundiárias e as 

ORNAS com a regulação e fiscalização 

dos trabalhos no campo. 

 

O desenvolvimento local leva 

automaticamente ao desenvolvimento” 

Para que haja desenvolvimento é 

necessário o engajamento dos atores 

locais envolvidos, sem a cooptação das 

elites agrárias dominantes. 
Fonte: Elaboração própria a partir de Graziano da Silva (2001) 

 

 Assim como Sachs (2010), Graziano da Silva (2001) e Favareto (2015) são 

autores que defendem a reforma agrária. Favareto (2015) acrescenta que não basta os 

avanços em políticas sociais como transferências de renda, valorização do salário mínimo 

e expansão ao acesso a previdência social, se os meios de produção da riqueza e o 

patrimônio, como as terras, encontram-se absurdamente concentrados. Esse alto índice de 

concentração de terras é uma das principais causas das desigualdades sociais não só do 

rural, mas do Brasil como um todo (FAVARETO,2015). 

Graziano da Silva (2001, p.45) acredita que um dos meios de promover o 

desenvolvimento rural é através de investimentos em “novas formas de inserção 

produtiva”, citando por exemplo as agroindústrias domésticas, pois elas são capazes de 

agregar valor à produção agropecuária. Desmistificando assim o paradigma que somente 

o investimento na produção agrícola tradicional seria capaz por si só fomentar o 

desenvolvimento.  

Graziano da Silva (2001) afirma que é necessário políticas públicas para promover 

o desenvolvimento rural. O autor refuta o paradigma que o desenvolvimento rural é 

resultante apenas da expansão espontânea das atividades agropecuárias, onde os agentes 
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privados seriam os principais motores dessa expansão. O desenvolvimento rural passa 

pela construção de novos mercados, que deve ser realizado através da própria mobilização 

e organização política dos produtores rurais apoiada pelo Estado.  

Dowbor (2016) apresenta uma perspectiva de desenvolvimento baseada na 

administração do território local e da participação cidadã.  Para o autor a peça chave na 

questão do desenvolvimento é o governo local, em que os municípios são fundamentais 

para a promoção do desenvolvimento, juntamente com a participação social nos processos 

decisórios. Se o município for capaz de administrar seus recursos, será possível, garantir 

qualidade de vida os seus habitantes. O grande marco dessa nova perspectiva de 

desenvolvimento foi a promulgação da Constituição Federal de 1988, que delegou mais 

autonomia aos municípios para gerir a esfera local juntamente com as formas de 

participação cidadã. Nessa perspectiva, o conjunto de atores que atuam na esfera 

municipal, como os sindicatos, os partidos políticos e as comunidades organizadas devem 

se organizar a fim de buscar o bem-comum. Dawbor ainda (2016) relata que embora a 

autonomia e descentralização sejam essenciais para o desenvolvimento é necessário a 

articulação dos governos federais e estaduais em termo de fomento e coordenação de 

políticas públicas que subsidiam o desenvolvimento na esfera local:   

 Da mesma forma como a economia se apoia num conjunto de empresas, o 

desenvolvimento do país precisa se apoiar em unidades territoriais básicas que 

têm de ser administradas de forma racional e produtiva. Esta visão dos 

municípios como blocos com os quais se constrói o país é essencial, mas não 

suficiente. As instâncias superiores de gestão são vitais, criando grandes 

infraestruturas, assegurando equilíbrio macroeconômico, desenvolvendo 

políticas tecnológicas e assim por diante. Todo este esforço, no entanto, deve 

se materializar em última instância em territórios bem geridos, apropriados de 

forma inteligente, democrática e participativa pelos atores locais (DAWBOR, 

2016, pag. 44) 

 

Dawbor (2016) discorre ainda que um dos grandes inibidores do desenvolvimento 

local é a remuneração do sistema bancário. O autor cita que grande parte do rendimento 

da população que é essencial para dinamizar o consumo e garantir capital para as 

propostas de desenvolvimento é destinado a remuneração das instituições financeiras, 

afetando diretamente o governo e os agentes produtivos negativamente. Uma das formas 

de superar esse gargalo, segundo Dawbor (2016), é através de novas iniciativas de 

fomento baseada em fundos públicos municipais, formação de conselhos regionais e 

locais para gerir essas atividades de fomento, e incubadoras de empresas ou acadêmicas 
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para a gestão desses fundos a fim que se crie um sistema paralelo e horizontal de 

financiamento de atividades relacionadas ou desenvolvimento local.  

Favareto (2015) é um autor que também propõem uma concepção de 

desenvolvimento baseada na atuação do estado através de políticas públicas. Para esse 

autor, o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento rural passa pela 

implementação de políticas públicas que visem a diminuição das disparidades existentes 

entre o espaço rural e o espaço urbano. Essas políticas públicas devem ser baseadas em 

novas diretrizes baseadas em desmistificar as velhas concepções de desenvolvimento, 

como por exemplo que o desenvolvimento é baseado apenas no crescimento econômico. 

No quadro 6 estão contemplados os eixos norteadores para a intervenção estatal a fim de 

fomentar o desenvolvimento rural.  

Quadro 6: Diretrizes norteadoras para promover o desenvolvimento rural 

 

 

 

Promover o desenvolvimento social 

Desenvolvimento vai além do 

crescimento produtivo da economia. Ele 

engloba melhorias nas questões sociais e 

promoção do bem-estar da população. O 

grande desafio é promover o 

desenvolvimento baseado na 

desconcentração e nas diversidades 

existentes nas regiões rurais.  

 

 

Reconhecer a especificidade do Rural 

Um dos grandes entraves do meio rural 

atualmente é o fato da não integração entre 

o rural e o urbano.  As formas de 

planejamentos sejam rurais, urbanas e 

ambientais acontecem de forma isolada 

uma das outras. Faz-se necessário, 

portanto, formas de planejamento 

integradas entre esses dois espaços.    

 

 

 

Os espaços rurais não funcionam apenas 

como fornecedores de alimentos e 

matérias-primas para as indústrias e 
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Reconhecer a diversidade do Rural 

abastecimento alimentício para as cidades, 

ele exerce uma multiplicidade de funções, 

e o reconhecimento dessa multiplicidade é 

essencial para o desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

Promover formas de superação das 

desigualdades espaciais 

Existe uma perversa desigualdade de 

oportunidades entre o rural e o urbano. 

Quem nasce nas regiões urbanas mais 

dinâmicas tem maior nível de renda, 

escolarização e de expectativa de vida do 

que aqueles que vivem em regiões rurais.  

Os residentes em áreas urbanas têm maior 

facilidade de acesso aos equipamentos 

públicos e aos serviços prestados pelo 

Estado. É para tanto necessário que haja 

uma coesão territorial para que haja 

igualdade de oportunidades entre a 

população urbana e a população rural, 

cabendo ao Estado propor um pacto de 

coesão entre o rural e o urbano.  

 

 

Propor um novo marco institucional 

O marco institucional existente no Brasil 

sobre o rural é o Estatuto da Terra, 

sancionado em 1964. Ao longo dos anos 

ocorreram significativas mudanças. É 

necessário que haja um novo marco que 

englobe essas mudanças e as reais 

necessidade da sociedade do século XXI.  

Fonte: Elaboração própria a partir de Favareto (2015, p. 75 e 76) 

 

Alguns autores da sociologia agrária remetem a questão do desenvolvimento para 

o rural como uma questão de desenvolvimento territorial. Nesse sentido Cazella, Bonnal 

& Maluf (2009b) propõem uma percepção e concepção de território não baseada na 

divisão política-administrativa existente de territórios e municípios, mas a uma visão que 

extrapola ou subdivide os limites territoriais de um município. Para esses autores um 
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território é um espaço construído pelos múltiplos atores que neles se integram e que 

possuem três características que os distingue da divisão normativa dos territórios: “a) eles 

são múltiplos, podendo se sobrepor, além de impermanentes; b) na maioria das vezes, 

seus limites não são nítidos; c) eles buscam valorizar o potencial de recursos latentes, 

virtuais ou “escondidos” (CAZELLA, BONNAL & MALUF, 2009b, p.37)”. Nesse 

entendimento a adotar a perspectiva do território construído juntamente com a visão da 

multifuncionalidade da agricultura familiar na formulação e implementação de políticas 

públicas contribuem para atingir dois objetivos (CAZELLA, BONNAL & MALUF, 2009a): 

1- Garantir a reprodução social da agricultura familiar 

2-  Promover o desenvolvimento, pois visa a estimular as várias contribuições que os 

mais diversos segmentos da agricultura familiar exercem sobre o território, como para 

as questões ambientais, sociais, culturais e econômicas.  

 

Cazella, Bonnal & Maluf (2009b) discorrem que o desenvolvimento territorial 

passa pela interação dos mais variados atores, como os mais diversos escalões do governo, 

empresas privadas e membros e organizações da sociedade civil em torno de um projeto 

de desenvolvimento.  Mas que para tanto é necessário rede de formas de cooperação entre 

os pesquisadores, associações civis, empresas privadas e órgãos públicos a fim de 

elaborar e aplicar esses projetos de desenvolvimento. Podendo também incorporar atores 

com finalidades distintas em busca de uma convergência que resultaria no bem- comum.  

Para que haja um ambiente propício ao desenvolvimento territorial é necessário 

que haja formas de intervenção e medidas estatais que colaborem e coordene esses 

projetos, quais sejam (CAZELLA, BONNAL & MALUF, 2009b):  

1. Propor um planejamento para os pequenos centros urbanos, a fim de que os 

serviços básicos estejam disponíveis as populações urbanas e rurais e para que 

haja uma desconcentração dos grandes polos urbanos. 

2. Propor planos estratégicos que estimulem ainda mais a descentralização 

política- administrativa, uma vez que as estruturas centralizadas não têm 

competências e nem meios de conhecer as especificidades do local. O que 

torna o desenvolvimento territorial dependente dessa descentralização.  

3. Incluir nos planos, programas de informação, educação e formação para os 

atores envolvidos.  
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 Leite (2010) também tem uma perspectiva de desenvolvimento baseada em 

políticas públicas que visem o desenvolvimento territorial, cujos principais objetivos são 

resolver os problemas relacionados a pobreza e as desigualdades existentes na não 

somente no meio rural, mas na sociedade brasileira como um todo. A Constituição Federal 

de 1988 foi o principal marco normativo para a implementação das políticas de 

desenvolvimento territorial, uma vez que nela estão contidas bases para a 

descentralização política administrativa e estabelecidas formas de participação social na 

esfera pública. Os programas de desenvolvimento territorial passam pelo reordenamento 

territorial deixando a ênfase em grandes regiões administrativas para escalas menores 

com o objetivo de alcançar a eficiência e a eficácia no que tange a descentralização 

política administrativa. A principal política de desenvolvimento territorial para o rural 

brasileiro, o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais- 

PRONAT, que reconheceu a existência de mais de 160 territórios brasileiros, e passou a 

ser implementado em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, através da atuação 

da SDT-MDA. Embora os municípios da região do Médio Paraíba Fluminense 

apresentem uma forte tradição pecuária, principalmente relacionada a agricultura 

familiar, essa política citada por Pereira Leite (2010), não se fez presente nessa região.  

  Assim sendo, o debate sob as novas perspectivas de desenvolvimento leva em 

conta em suma o reconhecimento da diversidade e multifuncionalidade do rural, 

principalmente da agricultura familiar (CAZELLA, BONNAL & MALUF, 2009a; 

FAVARETO, 2015). E de políticas públicas que busquem ao mesmo tempo mitigar os 

gargalos que a forma de desenvolvimento e crescimento urbano implicaram ao rural, ao 

mesmo tempo de promover políticas de incentivo as agroindústrias e meios para que as 

pessoas que vivam no campo tenham condições de se serem os protagonistas do rumo de 

suas próprias decisões políticas e econômicas (GRAZIANO DA SILVA, 2001).  

 

4.4 Políticas públicas para a agricultura familiar do Médio Paraíba Fluminense 

  

 As políticas públicas para o desenvolvimento rural voltado para a agricultura 

familiar, começaram a ganhar força no Brasil após a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 que estabeleceu diretrizes para a descentralização política-administrativa e para 

a participação social. A partir de então começa a ganhar força os movimentos sociais em 
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prol da agricultura familiar, uma vez que até então as políticas existentes perpassavam 

somente pela ótica econômica voltada para a grandes propriedades (GRISA & 

SCHNEIDER, 2015). O Programa Nacional de Crédito para a Agricultura Familiar – 

PRONAF, foi a primeira política efetiva para o segmento da agricultura familiar, criada 

no governo FHC, após muita mobilização dos trabalhadores rurais em prol dessa causa. 

 

Historicamente, a agricultura familiar ou “os pequenos agricultores” – como 

eram denominados até cerca de duas décadas atrás – sempre estiveram às 

margens das ações do Estado brasileiro, não raro incrementando sua 

fragilidade diante das opções de desenvolvimento perseguidas no País. 

Iniciando uma nova trajetória para a categoria social, a Constituição de 1988 

incitou novos espaços de participação social e reconheceu direitos; (GRISA & 

SCHNEIDER, 2015, p. 126) 

 

De acordo com a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário- SEAD do MDS, a principal política que abrange o Médio 

Paraíba Fluminense é o PRONAF, presente em todos os municípios da região, entretanto 

outras políticas como Assistência Técnica e Extensão Rural- ATER não são presentes nos 

respectivos municípios, como pode ser observado na tabela 10: 

 

Tabela 10: Painel de Políticas Públicas para a agricultura familiar do Médio 

Paraíba Fluminense- 2017 

1- Percentual de contratos do Pronaf em relação a quantidade de DAPs ativas no ano de 2018 

2- Os dados do PNAE são referentes ao ano de 2016 

3- O dado do PNAE do município de Resende é referente ao ano de 2015 
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Fonte: Elaboração própria a partir de SEAD-MDS (2019) 

 

O Pronaf foi uma das primeiras linhas de créditos destinadas especificamente à 

agricultura familiar, pois de acordo com as lideranças sindicais rurais, não havia 

possiblidades de discutir assistência rural se não houvesse financiamento das atividades 

(PERACI & BITTENCOURT, 2010). “Iniciava-se com o Pronaf a construção de um 

conjunto de medidas orientadas para fortalecer e garantir a produção agrícola dos 

agricultores familiares” (GRISA & SCHNEIDER, 2015, p.132).  Nessa perspectiva os 

agricultores familiares foram classificados em quatro categorias de acordo com critérios 

de renda e disponibilidade de mão de obra, a saber: A, B, C e D.  Dentre as atividades 

financiadas encontramos também o crédito coletivo voltado para as associações e 

cooperativas, turismo rural e atividades ligadas ao meio ambiente. A partir de 2003, o 

Pronaf foi ampliado e passou a ser uma das principais pautas do governo Lula. Dentre as 

ampliações, o programa passou a incorporar também a agricultura familiar mais 

estruturada, então enquadradas no grupo E (PERACI E BITTENCOURT, 2010). A 

mobilização dos agricultores familiares juntamente com a criação do PRONAF 

representou um marco na representatividade da agricultura familiar, que agora é vista pela 

sociedade como um campo em potencial tanto para a produção de alimentos quanto para 

a geração de empregos (GRISA & SCHNEIDER, 2015). 

Pereci e Bittencourt (2010) ressalvam a relevância que o Pronaf adquiriu ao longo 

dos anos: 

O Pronaf significou uma grande conquista para os agricultores familiares, pois 

as políticas agrícolas para este segmento social foram ampliadas, saindo da 

mera concessão de crédito rural para o apoio à comercialização da produção, 

seguro de preços, climático e de renda, e para o fornecimento de assistência 

técnica. Além disso, contribuiu para o reconhecimento social da importância 

da agricultura familiar na geração de trabalho e renda (PERACI & 

BITTENCOURT, 2010 p. 196). 

 

 Abramovay (1999), por sua vez, tem um olhar crítico sobre o programa de acesso 

ao crédito pelos agricultores familiares. Para o autor, o crédito oferecido pelo sistema 

bancário onde quase não existe risco para os agricultores e nem para as instituições 

financeiras, não contribuem para o desenvolvimento pois os agricultores familiares 

principalmente os mais pobres enxergam esse crédito apenas como uma complementação 

da renda contribuindo, portanto, para a permanência da pobreza. No caso do Pronaf 
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especificamente a situação se inverte devido ao risco que as instituições financeiras 

assumem ao conceder empréstimos, o que as tornam rigorosas e exigentes quanto á 

concessão. Essa situação contribui para que os agricultores familiares mais 

descapitalizados e socialmente mais vulneráveis não sejam abrangidos por esse programa, 

pois eles não conseguem oferecer garantias ao sistema bancário em troca do empréstimo. 

A solução para esse impasse consiste na organização e mobilização dos agricultores 

familiares a fim de pressionar o poder público para que as instituições bancárias ofereçam 

crédito e conjuntamente crie outros mecanismos de financiamentos como por exemplo as 

cooperativas de crédito e os fundos solidários (ABRAMOVAY, 1999).  

Após a criação dessa política, com o governo Lula foram ampliados o alcance e 

estabelecidas outras políticas que complementariam o PRONAF e incluiriam os 

agricultores familiares mais descapitalizados. Entre as quais o Programa de Aquisição de 

Alimentos da Agricultura Familiar – PAA decretado em 2003, que estabelece formas de 

compras governamentais de produtos advindos da agricultura familiar e o decreto de 2009 

que estabelece que 30% da compra do Programa Nacional de Alimentação Escolar-

PNAE, seja advindo da agricultura familiar (PERACI & BITTENCOURT, 2010).   

Os dados apresentados na tabela ainda nos permitem chegar a duas constatações 

referentes a abrangência das políticas públicas na região do Médio Paraíba Fluminense: 

1-O percentual de contratos firmados com o PRONAF em relação a quantidade de DAP 

em alguns municípios como Barra Mansa e Valença que se destacam quanto a produção 

de leite, são bastante reduzidos, representando 21% e 26% respectivamente.  

2- Apenas sete dos doze municípios que compõem a região incorporaram a agricultura 

familiar no PNAE. Municípios como Valença e Barra Mansa, não aderiram ao programa. 

Peraci & Bittencourt (2010) destacam que o PNAE visa atender os seguintes propósitos: 

contribuir para o desenvolvimento da agricultura familiar como integrante do mercado, 

fortalecer a diversidade da produção, fortalecer as economias regionais e municipais, 

gerar renda, agregar valor aos produtos e promover o associativismo e cooperativismo 

entre os agricultores familiares.  

 

5.6.1 A Assistência Técnica e Extensão Rural fornecida pela EMATER-RJ  
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 A Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado do Rio 

de Janeiro é uma organização que visa em suma fornecer aos produtores rurais meios de 

exercer sua cidadania através de ações que acarretem o reconhecimento de suas atividades 

agropecuárias (EMATER-RJ, 2018). São diretrizes da EMATER-RJ:   

 

 Colaborar com os órgãos competentes nos âmbitos Federal, Estadual e 

Municipal, na formalização e execução de programas e projetos de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro; Planejar, coordenar e 

executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando à difusão 

de conhecimento de natureza técnica, econômica e social, para aumento da 

produção e da produtividade agropecuária e a melhoria das condições de vida 

do meio rural do Estado do Rio de Janeiro; Pugnar pela preservação do meio 

ambiente, visando um equilíbrio ecológico entre homens, plantas e animais; 

Prestar, aos produtores rurais, serviços necessários à produção agropecuária. 

Elaborar e propor planos, programas e projetos relativos às obras públicas e de 

saneamento e acompanhar as ações referentes a sua execução; (EMATER-RJ, 

2019, p.1)  

  As EMATERs no Brasil surgiram no contexto desenvolvimentista a partir da 

década de 1940, se consolidando na década de 1970.  Baseando-se no modelo norte 

americano de assistência que agia de forma centralizada e vertical com o propósito de 

aumentar a produtividade e garantir os interesses capitalistas de aumento de lucros com 

o processo de modernização da agricultura e a subordinação às agroindústrias (CASTRO 

& PEREIRA, 2017).    

  Em 1975 o governo brasileiro criou a Empresa Brasileira de Assistência Técnica 

e Extensão Rural -EMBRATER, que abarcou para si as instituições estaduais de 

assistência técnica que já existiam, mudando o nome delas para EMATER. Até o final da 

década de 1980 as EMATERs viviam sobre o controle e diretrizes da EMBRATER em 

troca de auxílio financeiro (CASTRO & PEREIRA, 2017).    

Entretanto o atual contexto das EMATERs no que tange sua capacidade de prestar 

assistência técnica e extensão rural vem sido marcado pela precariedade de sua cobertura, 

debruçada em dois fatores: O primeiro relacionado a crise fiscal brasileira a partir da 

década de 1980, que fez repensar o papel do estado quanto financiador de atividades 

juntamente com o advento de ideias neoliberais que previam a redução do seu tamanho, 

e o segundo relacionado a falta de recursos estaduais para o financiamento das EMATERs 

(CASTRO & PEREIRA, 2017).   
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Com as duas crises do petróleo iniciada nos anos de 1973 e 1979 fez com que 

muitos países como o Brasil, que buscaram empréstimos ao exterior para se 

desenvolverem sofressem com o aumento expressivo dos juros e da dívida internacional. 

Essa conjuntura levou o país a uma grave crise fiscal e à tomada de decisões 

governamentais severas que incluíam o corte de orçamentos para as estatais, entre as 

empresas afetadas incluía-se a EMBRATER. Esse corte afetou drasticamente a atuação 

da EMBRATER e consequentemente as EMATERs, resultando em perdas muito 

substanciais aos estados e municípios mais pobres que dependiam exclusivamente dessas 

instituições para obter assistência técnica. O ápice da crise foi com o Decreto 97.455/ 

1989 que determinou a extinção da EMBRATER e de outras estatais. A partir de então, 

os recursos para a assistência técnica rural passaram a ficar a cargo somente de 

arrecadações no âmbito estadual, onde deve ser destinado às EMATERs (CASTRO & 

PEREIRA, 2017). Essa perda de recursos sofrido pelas EMATERs fez com que elas 

diminuíssem sua capacidade operacional de elaborar projetos mais complexos e 

condizentes com a particularidade dos produtores, que por vezes suas atividades foram 

reduzidas a simples instrumentos de liberação do crédito do PRONAF (CASTRO & 

PEREIRA, 2017).    

5.6.2 O atual panorama do PRONAF no Médio Paraíba 

 

A agricultura familiar brasileira, de modo geral vem enfrentado inúmeros gargalos 

para sua consolidação, não apenas como uma das principais fornecedoras de alimentos, 

mas também pelo seu caráter plural em termos sociais e culturais. Os últimos anos foram 

seguidos por acentuadas quedas no total de contratos do PRONAF, que coloca em xeque 

o bom desempenho e a cobertura dessa política.   

No Brasil, segundo dados da SEAD houve uma notável redução dos números de 

contratos do Pronaf. Entre os anos de 2013 e 2018 houve uma queda de 918775 contratos 

realizados, que em percentuais equivale a 46% se comparado o total de contratos 

firmados. Como pode ser observado no gráfico 9.  

 

Gráfico 9: Quantidade de contratos do Pronaf realizados no Brasil entre 2013- 

2018 
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Fonte: Elaboração própria a partir de SEAD (2018) 

 

Essa redução em nível nacional também se refletiu nas escalas locais. Em Barra 

Mansa no ano de 2013 foram firmados 72 contratos o que é um número relativamente 

baixo comparado ao universo de produtores agropecuários. Em 2018 foram registrados 

apenas 24 contratos, que em percentuais significou uma queda de 67% entre os anos.   

No gráfico 10 estão representados esse cenário de queda, no qual o ano de 2018 

apresentou o menor valor, com o firmamento de apenas 12 contatos de custeio e 12 de 

financiamento. 

Gráfico 10: Quantidade de contratos do Pronaf realizados em Barra Mansa 2013- 

2018 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de SEAD (2018) 
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 Paralelamente com a queda dos contratos realizados, houve uma significativa 

contração do nível da atividade pecuária leiteira no município de Barra Mansa. Embora 

o ano de 2016 apresentasse um aumento considerável de efetivo do rebanho, a produção 

de leite e as vacas ordenhadas apresentou uma significativa queda do nível das atividades 

ao longo dos últimos cinco anos. Como pode ser mais bem visualizado no gráfico 11.   

 

Gráfico 11: Produção da pecuária leiteira do município de Barra Mansa 2013-2017 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Censo Agropecuário- IBGE 
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sobre o município de Barra Mansa, um recuo na proporção de contratos do PRONAF se 

associou negativamente no nível da produção de leite municipal.   

O debate trazido a partir da implementação do PRONAF nos anos 1990 e do 

reconhecimento da agricultura familiar, vem sido desmobilizado devido a falta de 

incentivo governamental em fortalecer essa política, como a falta de interesse em 

financiar a pesquisa censitária sobre a agricultura familiar no ano de 2017 (FIOCRUZ, 

2017; SBPC, 2017). Essa situação ainda é mais alarmante quando se trata em relatar a 

realidade e incentivar a continuidade os trabalhos pecuários realizados pelos pequenos 

produtores de leite da agricultura familiar, pois eles são o elo mais vulnerável da cadeia 

produtiva do leite (GOMES, 1991; BORGES, 2014).  
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5 PRODUTORES DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BARRA 

MANSA  

 

Esse capítulo da monografia pretende discutir e analisar os principais resultados 

obtidos através da entrevista com os produtores de leite da agricultura familiar do 

município de Barra Mansa à luz do referencial teórico. As informações são analisadas a 

partir de cinco eixos a saber: 1- Cenário da produção de leite do município; 2-Perfil dos 

produtores de leite; 3-Relação com a Cooperativa Barra Mansa; 4- Percepção em relação 

ao poder público (Prefeitura); 5-Percepção em relação à assistência técnica da EMATER 

e ao PRONAF. 

 

 

5.1 Cenário da produção de leite do município 

  

No interior do estado, os municípios de Valença, Resende e Barra Mansa 

pertencentes ao Médio Paraíba fazem parte dos cinco maiores produtores de leite no ano 

de 2017, contribuindo com 19% do total estadual (IBGE, 2019). O gráfico 12 demonstra 

a quantidade de leite dos 5 maiores produtores do estado do Rio de Janeiro. Barra Mansa 

se destaca como o quarto maior produtor de leite do estado. Fato esse que revela a 

importância socioeconômica da produção de leite para o município, região e estado.  

 

Gráfico 12: Os 5 municípios com maior produção de Leite do estado do Rio de 

Janeiro – 2017 
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Fonte: Elaboração própria a partir de PPM – IBGE; IBGE – Cidades (2019)  
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Gráfico 13: Dados da pecuária leiteira dos municípios do Médio Paraíba-

2017 

Fonte: Elaboração própria, a partir de IBGE-Cidades,2019 
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o que representa 4% do universo investigado. Trindade et al (2012) ainda ressaltam que 

apesar da relevância que o setor agropecuário representa para o Médio Paraíba, muitos 

agricultores familiares buscam complementação da renda nas indústrias Metalmecânica 

da região.  

No gráfico 14 estão representados a idades dos produtores agropecuários do 

município de Barra Mansa. Tão preocupante quanto a baixa quantidade de produtores 

com idade inferior a 30 anos, é o fato de que a população que dirige estabelecimentos 

agropecuários tem envelhecido em maior proporção do que a população mais jovem, 

cerca de 40,8% dos produtores são adultos com idade superior a 59 anos, sem que haja 

sucessão nos trabalhos agropecuários. 

Gráfico 14: Idade dos produtores agropecuários do Município de Barra 

Mansa-2017 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Censo agropecuário- IBGE, 2017 (resultados preliminares) 
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diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, como farmácias, padarias, mercados, 

estabelecimentos de produtos agropecuários, sindicatos, igrejas católicas e evangélicas, 

centro espíritas, bares, restaurantes e escolas. Existem ainda, estabelecimentos mais 

tradicionais que são referenciais do bairro, como o restaurante La Campanhola e o Estádio 

de futebol Leão do Sul. A figura 3 permite mostrar com mais clareza as delimitações do 

bairro. Como é possível perceber, apesar da urbanização do bairro, existe uma intensa 

interposição das áreas urbanas com áreas predominantemente rurais. O bairro apresenta 

ainda resquícios do rural tradicional, como sítios que têm rebanhos bovinos, suínos, 

caprinos e galináceos. Ainda se observa que alguns dos moradores mais antigos se 

locomovem a cavalo ou de charrete. É notório o manejo do rebanho ao longo das ruas, 

principalmente na parte da manhã ou tarde para os seus respectivos currais situados ao 

longo do bairro.  

Figura 3: Delimitação do Bairro Colônia- Santo Antônio do município de Barra 

Mansa 

 

Fonte: Google Maps, 2019  

  

O Bairro Perimetral, por sua vez, tem características essencialmente rurais, como 

estrada de chão, pouco trânsito de pessoas e veículos automotivos, não possuindo 

padarias, mercados e outros empreendimentos, onde predomina a vegetação com a 

paisagem nativa da região, árvores robustas e animis típicos dessa fauna como algumas 
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espécies de macacos e aves.   As casas no início do bairro são próximas umas das outras, 

no entanto ao adentrar pelo bairro, tem a predominância de sítios afastados um dos outros. 

No bairro se situam diversos sítios de veraneio e locação para temporadas, os mais 

conhecidos são o Sítio das Borboletas e o Lírio dos Vales. Nesse bairro também estão 

concentradas algumas famílias de agricultores familiares do município de Barra Mansa.   

A população residente nesse bairro conta com a oferta muito precária dos serviços 

públicos essenciais como iluminação pública, serviço de abastecimento de água e esgoto 

e energia elétrica, transporte público e pavimentação das ruas. Essa realidade reflete o 

que Favareto (2015) nomeia de perversa desigualdade de oportunidades entre o rural e o 

urbano, onde os residentes das regiões urbanas mais dinâmicas tem maior acesso aos 

serviços públicos essenciais do que aqueles residentes em áreas rurais. A figura 4 

demonstra a delimitação do bairro Perimetral, situado a esquerda do Rio Bananal. Como 

é possível perceber o bairro é pequeno e interceptado por uma intensa área verde.   

 

Figura 4: Delimitação do bairro Perimetral do município de Barra Mansa 

 

Fonte: Google Maps, 2019  

 

A pesquisa de campo com os produtores de leite da agricultura familiar dos 

referidos bairros permitiu levantar-se alguns dos indícios da realidade desses produtores. 

Dentre esses que a produção de leite da agricultura familiar é caracterizada pela 
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heterogeneidade, pois por um lado existem famílias mais capitalizadas, que residem em 

casas amplas e bem estruturadas, que contam com a mão de obra de agregados e 

empregados para realizar a produção leiteira. Ao mesmo tempo existem famílias mais 

descapitalizadas, que residem em casas simples e pequenas cuja produção de leite é para 

a subsistência da família. Autores como Salvodi & Cunha (2010) e Silva (2015) discorrem 

que a agricultura familiar pode se manifestar desde um campesinato tradicional até uma 

pequena produção mecanizada. Isso porque esse segmento engloba uma diversidade de 

estabelecimentos que se enquadram na classificação de agricultura familiar.   

Existem também famílias que exercem a atividade pecuária leiteira como forma 

de complementação da renda. Graziano da Silva (2001) aponta essa nova perspectiva de 

entendimento do rural, pois o rural não é predominantemente agrícola. O autor explica 

que existe um número significativo de pessoas residentes na área rural que exercem 

atividades não agrícolas, o que o autor chama de Ocupação Rural Não Agrícola- ORNA. 

As ORNAs podem ser caseiro, pedreiros, empregados domésticos, motoristas entre 

outros. Nesse estudo de caso foi contemplado também uma família na qual o esposo é 

caseiro e exerce a atividade pecuária leiteira como forma de suplemento da renda.   

  

... Mais lucro é o bezerro... Só tem o bezerro que cria... O dinheiro das vacas e 

tudo despesa com ela quase... sobra um pouquinho que dá pra fazer umas 

comprinhas. Fazer umas comprinhas mesmo e pronto (ROBERTO, 2019).  

Não a gente faz o queijo né e ele vende pras pessoas aqui, pro pessoal que 

encomenda, leite também já tem uns fregueses que vende o leite, é pouca coisa 

só pra ajudar ele, porque ele também trabalha pra fora. (...) Aí depois que a 

gente entrou pra cá, vai fazer quatro anos, cinco anos que meu marido entrou 

aqui. Agente morava lá no outro sítio de aluguel lá. Aí ela [dona do sítio] deu 

pra gente por assim, aqui ele [esposo da entrevistada]  é caseiro, fichado, meu 

marido é fichado como caseiro ele toma conta das coisas, ele cria, ele roça, ele 

faz cerca, lá pra baixo tem área, ele corta a grama, corta tudo, cuida do pomar, 

hoje mesmo ele foi até buscar o dinheiro, que ela ligou pra ele, ela [dona do 

sitio] não vem aqui, passa anos sem vir aqui ... (JOELMA, 2019)  

 

  De acordo com os entrevistados, pode-se constatar que a atividade pecuária 

leiteira da agricultura familiar é predominantemente masculina, cujos homens têm uma 

faixa etária de 40 a 65 anos de idade. Há uma visível divisão de tarefas de acordo com o 

sexo: as mulheres cuidam dos afazeres domésticos, da criação dos filhos e ajudam de 

forma complementar com a fabricação de queijos em sua residência. Enquanto os homens 

são responsáveis pelo manejo dos pastos, dos cuidados com os animais, com a ordenha 

das vacas e venda do leite e seus derivados. Já os filhos dos produtores em sua maioria 
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exercem atividade fora do estabelecimento, como nas indústrias montadoras de 

automóveis localizadas em outros municípios da região e não possuem ou possuem pouco 

vínculo com a atividade pecuária.  Essa realidade comprova os dados levantados pelo 

Censo Agropecuário do IBGE (2017), que a produção agropecuária de Barra Mansa é 

dirigida em grande parte por adultos acima dos 30 anos de idade. Apenas 4% dos 

estabelecimentos agropecuários são dirigidos por jovens até 29 anos de idade.  

Os produtores bem como os membros de sua família entrevistados, são na maioria 

das vezes pessoas com baixo grau de instrução formal. O que ficou evidente durante as 

entrevistas. Essa situação vai ao encontro do resultado mostrado pelo Censo 

Agropecuário 2017 (resultados preliminares), que demonstram que 63,3% dos 

estabelecimentos agropecuários são compostos por indivíduos com nível de instrução até 

o ensino fundamental e 26,71% dos estabelecimentos são compostos por indivíduos com 

até a quarta série do ensino fundamental.   

Ainda em relação à família existe uma relação bem forte com os agregados, ou 

seja, pessoas que embora não tenham laços sanguíneos com as famílias vivem no mesmo 

ambiente familiar, ajudam nos trabalhos dos estabelecimentos e algumas até recebem 

remuneração pelo trabalho realizado.   

 Houve também a verificação da relação dos produtores de leite com diversas 

instancias representativas e órgãos do poder público. Alguns entes foram retratados com 

naturalidade como a EMATER-RJ citada por grande parte dos produtores, quer sejam 

mais capitalizados e dinâmicos quer sejam de produção de subsistência. Entretanto a 

relação com a EMATER-RJ mostrou-se mais positiva no segmento dos produtores de 

leite mais capitalizados e mostrou-se mais pessimista no conjunto de produtores menos 

capitalizados. Foi perceptível também a espontaneidade dos produtores em relatar a 

relação existente com a Cooperativa de Leite Barra Mansa, a maioria dos entrevistados 

tem ou tiveram algum vínculo com essa organização.   

Outros entes como o poder público municipal (Prefeitura) e o Sindicato Rural 

quase não foram mencionados. E quando foram a percepção dos produtores em relação 

aos mesmos mostrou-se bem negativa. O sindicato Rural por exemplo, foi mencionado 

apenas por uma das entrevistadas, que se queixava pela relação de cooptação de interesses 

entre representantes da Prefeitura- EMATER-RJ- Sindicato Rural.  
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Há que se mencionar também que o Sindicato Rural se mostrou bastante hostil no 

que tange o atendimento ao público e interesse em colaborar com o trabalho acadêmico 

relacionado a agricultura familiar de Barra Mansa, conforme ficou evidenciado pelos 

contatos com o mesmo.   

 Quanto a prefeitura a percepção dos produtores também é bastante negativa, visto 

que não existe uma relação próxima dos produtores com o poder público.  Na figura 5 

estão dispostos os eixos de análises que estão sendo discutidos no presente trabalho, bem 

como a interface dessas instituições entre si e suas relações com os produtores.   

 

Figura 5: Instituições relacionadas com os produtores de leite da agricultura 

familiar de Barra Mansa 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019  

  

Embora as entrevistas com os produtores e a percepção do observador- entrevistador 

permita garantir informações sobre o perfil socioeconômico dos produtores de leite, 

algumas informações não foram obtidas ou obtidas de forma imprecisa. Isso foi devido a 

desconfiança e receio que alguns entrevistados mostraram ao participar. Dessa maneira, 

foi optado por realizar perguntas mais sucintas e menos expositivas das questões 
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familiares e de renda. As questões foram adaptadas de acordo com o interesse, 

disponibilidade e liberdade que os entrevistados demonstraram em participar. No quadro 

7 estão dispostos o resumo das questões econômicas dos entrevistados, que dizem 

respeito ao preço de venda do leite, quantidade de produção, principais compradores e o 

vínculo com a Cooperativa de Leite Barra Mansa.   

Quadro 7: Perfil econômico dos produtores de leite entrevistados da agricultura 

familiar de Barra Mansa 



 
 

80 
 

  



 
 

81 
 

 

 

5.3 Relação com a Cooperativa de Barra Mansa   

  

Como demonstrado no quadro 7, muito dos produtores de leite tem como seu 

principal comprador a Cooperativa Barra Mansa. A Cooperativa localizada Rua. João 

Domingos Araújo, 95 - Santa Maria II, Barra Mansa, foi fundada em 27 de fevereiro de 

1940 por um grupo de pequenos produtores rurais, que para enfrentar as dificuldades 

encontraram no cooperativismo a alternativa para a comercialização do leite. No decorrer 

dos anos a Cooperativa foi engajando no processo de modernização da produção, em 1967 

registrou-se a aquisição de maquinário importado da França, onde passou-se a ensacar o 

leite, o que representou um ganho significativo de qualidade da marca de seus produtos. 

Em 1984 houve uma expansão de suas atividades através da inauguração do Posto de 

Resfriamento no município de Queluz-SP, onde recebe leite de mais de 130 produtores 

da região.  Além do leite pasteurizado popularmente chamado de “leite de saquinho”, a 

Cooperativa a partir do ano de 1993 passou a processar e envasar o leite UHT na 

embalagem Tetra Pak, conhecido popularmente como “leite de caixinha”. A 

intensificação da modernização produtiva ocorreu ao longo dos anos 2000, com a 

implementação do maquinário que possibilitasse a produção do leite em nova embalagem, 

a “lightCap” (tampa com rosca). Entre os vários produtos derivados do leite fabricados 

pela Cooperativa tem-se o requeijão, a manteiga, o creme de leite UHT, a bebida láctea 

fermentada, a bebida láctea fermentada UHT, e o doce de leite (LEITE BARRA MANSA, 

2019).   

O sistema de Cooperativas se faz necessário devido á heterogeneidade da 

distribuição da produção leiteira no território fluminense, visto que se trata de um produto 
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altamente perecível e que não possui proteção nos mercados financeiros e os pequenos 

produtores são fragilizados em termos de expressão de força política e econômica para  

 defender seus interesses. Portanto a adoção do sistema cooperativista permite a 

organização e centralização dos produtores de tal forma que possibilite a entrada de seus 

produtos no mercado (OLIVEIRA, 2014).   

Ao todo são 23 municípios nos quais a Cooperativa Barra Mansa realiza sua captação, 

sendo 12 situados no estado do Rio de Janeiro, 10 no estado de São Paulo e 1 em Minas 

Gerais. Em 2013 a Cooperativa apresentou um volume médio da captação de 1178 litros 

por mês, contando com a presença de mais de 2000 cooperados durante o ano 

(OLIVEIRA, 2014), como pode ser observado na tabela 11:    

 

Tabela 11: Captação do leite e cooperados da Cooperativa Barra Mansa 2011-

2013 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2014)  

  

As informações apresentadas tanto no quadro sobre o perfil econômico dos 

pequenos produtores de leite da agricultura familiar, quanto as informações referentes a 

Cooperativa descritas na tabela 11 dão ideia da magnitude e importância que a 

Cooperativa de Barra Mansa representa ou representou na vida desses pequenos 

produtores. Todavia no decorrer das entrevistas foi possível perceber o sentimento de 

frustação, decepção dos produtores em relação a ela. Entre as principais críticas encontra-

se a sua política de preços, pois todos os entrevistados fornecedores de leite reclamaram 

dos preços que são muito baixo:  
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Eu já fui empregado (cooperativado) há muito tempo. Eu vivo disso há uns 20 

anos. Mandei leite pra Cooperativa há 20 anos. (...) Parei, foi largando o preço 

(ROBERTO)  

R$1,00, R$1,20... no máximo. (...) Eles pagam uma mixaria (JOAQUIM).  

   

Até mesmo os produtores mais capitalizados, que produzem mais de 80 litros de 

leite por dia se queixam dos preços praticados pela Cooperativa.   

  

Custo do leite muito baixo, valor do leite muito baixo dentro da nossa região 

aqui (...). Tem vezes que chega aqui até a 1 real. Tenho aqui um cartaz se você 

quiser levar pra ver o valor que eles [cooperativa] mandam pra gente 

(CASSANDRA).  

É um preço baixo. pelo investimento que a gente faz é muito alto, pagar 

funcionário, roçar pasto essas coisas. Eu acho muito pouco. Tinha que ser mais 

um pouquinho né? (ADÉLIO)  

 Eu parei de vender pra Cooperativa porque tudo é muito caro, a mão de obra 

se você quer colocar um empregado, o preço das coisas pra alimentar as vacas. 

Trabalhar só pra Cooperativa é passar fome” (JOSÉ).   

  

Devido ao preço de venda do leite ser muito baixo, muito produtores deixaram de 

fornecer para a Cooperativa, tendo como alternativa a venda do leite diretamente para os 

consumidores que moram na circunvizinhança.   

  

Eu creio que sim, eu acho que seria melhor né. Ou assim, botar na Cooperativa, 

eu também acho que é melhor, mas ele acha que é mais lucro fazer o queijo né 

(riso)... (AMANDA)  

 

E era porque o preço era baixo e pouco leite mesmo. Que aí desmamou umas 

vacas numa seca, que eu perdi umas vacas, eu não tive condições de comprar 

outras vacas pra repor, pra você aumentar o leite pra você mandar pra 

Cooperativa. O preço que é na cooperativa se você mandar pouquinho não 

adianta. Entendeu? (JOÃO).   

  

Sendo assim, como relatado por alguns entrevistados, o que os mantem ainda 

cooperados é a possibilidade de ainda manter alguns direitos trabalhistas como a 

previdência social e posteriormente a aposentadoria. E também a possibilidade de 

comprar os produtos fabricados na Cooperativa com descontos.   
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Com o advento da Instrução Normativa 51 a qual incorporou as propostas do 

decreto-lei de 1952, iniciou-se a exigência de um padrão de qualidade para a 

comercialização do leite. O leite passou a ser classificado de acordo com as normas 

sanitárias de obtenção e presença de microrganismos vivos. O leite classificado como C 

é o que possui um baixo padrão de qualidade, que pode ser armazenado em equipamentos 

não refrigerados até ás 10 horas da manhã do dia da ordenha (MAIA et al, 2013).   

De acordo com os entrevistados, a Cooperativa tem como uma de suas exigências 

a vacinação do gado em dia para que possa adquirir o leite dos produtores. Sendo assim 

a assistência técnica advinda da EMATER-RJ em parceira com a prefeitura de Barra 

Mansa atua na interface entre os produtores e a Cooperativa, através da vacinação do 

rebanho.  

 

tem que tá vacinado direitinho, tá tudo é… bem esterilizado, pra poder tirar o 

leite bom. Ela (Cooperativa) quer o leite bom... (ADÉLIO)  

  

As constatações empíricas evidenciam  que o leite produzido pelos entrevistados 

é do tipo C, pois eles não possuem tanque de resfriamento do leite e necessitam que a 

Cooperativa busque esse produto, a ordenha é manual e não mecanizada e as condições 

do local onde ocorrem a ordenha é tradicional sem equipamentos que reduziriam a 

presença de microrganismos que contaminam o leite. Essas condições podem ser 

justificáveis para a desvalorização do preço de venda do leite para a Cooperativa.   

Dados mais recentes da Companhia Nacional do Abastecimento- Conab (2019b) 

demonstram que a região Sudeste apresenta o segundo maior preço pago aos produtores 

de leite se comparado as demais regiões brasileiras, atrás somente da região Norte. No 

entanto o estado do Rio de Janeiro apresentou entre outubro de 2018 e agosto de 2019 os 

menores preços pagos aos produtores de leite, se comparado aos demais estados da região 

Sudeste.   

O gráfico 15 demonstra os preços pagos aos produtores de leite dos estados da 

região Sudeste, bem como a média da região. Como é possível perceber o estado do Rio 

de Janeiro bem como o estado do Espírito Santo apresentaram as menores médias de 

preços da região. Enquanto os estados de São Paulo e Minas Gerais apresentaram as 

maiores médias de preços, sendo esses responsáveis pelo bom desempenho do Sudeste.   
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Gráfico 15: Preços recebidos pelos produtores de leite da região Sudeste 2018- 2019 

 

Fonte: Conab, 2019b  

  

Os dados apresentados pelo Conab (2019b) coincidem com os preços médios 

relatados pelos produtores que variaram entre R$1,00 e R$1,50 por litro de leite.   

O relato dos produtores quanto a relação com a Cooperativa Barra Mansa segue 

numa perspectiva contrária as finalidades e fundamentos cooperativistas. De acordo com 

o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo- SESCOOP (2017, p.16) uma 

“cooperativa é uma sociedade autônoma, composta por pessoas que se unem, 

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e 

culturais, por meio de uma empresa de propriedade comum e democraticamente gerida”.  

Entretanto o que se percebe é uma relação de produtor- fornecedor entre os 

produtores de leite e a Cooperativa, numa lógica empresarial e capitalista de produção. 

Não há relato de participação nas decisões da cooperativa, muito menos na formação do 

preço de fornecimento do leite.   

 Como apresentado, o que ocorre na relação entre os produtores entrevistados e a 

Cooperativa de Barra Mansa é uma relação estritamente capitalista. A cooperativa assim 

como os demais laticínios, aproveitam da vantagem de serem em geral os únicos 

processadores da região para determinar o preço da compra do leite, tornando os pequenos 

produtores reféns de sua política de compra MAIA et. al, 2013).  
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 5.4 Percepção em relação ao Poder Público   

  

A percepção dos produtores de leite quanto ao poder público, que nesse caso de 

análise é a prefeitura municipal também não é favorável quanto a políticas públicas 

eficazes para esse segmento. A única política pública municipal relatada pelos produtores 

é a vacinação do gado, entretanto em alguns casos ela já não se faz presente. O que se 

percebeu durante as falas dos entrevistados é o sentimento de indignação e abandono por 

parte do poder público, pois prevalece o sentimento dicotômico entre Estado e Sociedade 

do tipo “nós produtores” e “eles prefeitura”, em nenhum caso foi percebido uma relação 

de parcerias entre os dois entes:   

  

Recebi de primeiro as vacinas de virosa, a prefeitura quem dava né. Agora não 

dá mais. Até 50 doses ele dava. Agente dava, por que não tinha mais de 50, 

tinha menos (ROBERTO).  

  

Além da ausência de políticas municipais, alguns produtores ainda relataram o 

retrocesso da política pública, pois como relatado, anteriormente a Secretaria de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural oferecia aos pequenos produtores o tanque de 

resfriamento do leite, mas que por interesses políticos removeu tal equipamento. O que 

ocasionou no fim dessa política.   

  

Já participou aqui a Secretaria de Agricultura, mas hoje em dia nem se quer 

pra arrumar as estradas ela serve. Nem pra arrumar você viu né? Você chegou 

ali e viu o estado da estrada. Então a prefeitura minha filha nesse ponto não 

participa de nada. Muito pelo contrário, o tanque que nós temos aqui veio por 

ela, tava querendo tirar o tanque daqui. (...) O tanque de resfriamento de leite 

aqui é um projeto que teve há muitos anos atrás e que era do pequeno produtor 

pela normativa 51 e nós conseguimos o tanque, só que agora tava querendo 

tirar o tanque daqui, pra colocar lá dentro do galpão deles. Ou então para 

colocar em torneios aonde faz mais política (CASSANDRA).   

  

 

Ainda continuando a questão do tanque de resfriamento do leite cedido pela 

prefeitura, os produtores de leite tinham que “pagar” para utilizá-lo, sendo esse 

pagamento realizado por meio de litro de leite. Essa situação se mostrou bastante 
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emblemática para os pequenos produtores, pois eles, além de se submeterem aos baixos 

preços praticados pela cooperativa, quando muitos deles têm na produção leiteira sua 

única fonte de renda, ainda tinham que se sujeitar ao pagamento considerado caro:    

  

Eu tava pretendendo até parar (resmungos). É pra receber mais um pouquinho 

você tem que ter o tanque, tirar o leite, depositar no tanque, vender a 1 e 

pouquinho (R$). Aí vem a luz, vem igual agente colocava ali do outro lado, diz 

que o tanque era da prefeitura, agente levava todo dia, tinha que dar quatro 

litros, diz que é pra fazer a limpeza do tanque, fazer não sei o que. Aí você já 

ganha pouquinho e dando quatro litros... no fim do mês fia, tá pagando pra 

trabalhar, pra tirar leite (JOÃO).  

  

De acordo com os relatos dos produtores, a atuação do poder público é contrária 

às perspectivas de desenvolvimento, pois como já discutido, entre as novas perspectivas 

de desenvolvimento envolvem a atuação do Estado em torno de políticas públicas que 

visem mitigar as disparidades e entraves existentes no campo em comparação as cidades 

(FAVARETO,2015). Dawbor (2016) por exemplo, explica que a peça chave do 

desenvolvimento é a participação cidadã no governo local, pois somente com a 

participação de todos os atores sociais locais nos processos decisórios da política pública 

é possível garantir a qualidade de vida de seus habitantes. O que não é presente na relação 

entre poder público e produtores de leite da agricultura familiar de Barra Mansa.   

Um outro aspecto importante relatado por um dos entrevistados é a cooptação da 

EMATER pelo poder público municipal, pois os membros da EMATER e do Sindicato 

Rural são compostos pelos secretários e vereadores municipais, levando assim para as 

instancias representativas da EMATER-RJ e do Sindicato Rural, os interesses políticos e 

não dos produtores rurais:     

  

Vocês (prefeitura) não estão ajudando em nada, muito pelo contrário se fosse 

para ajudar teria uma estrada pronta, uma coisa, mas não ajuda em nada. Aí 

vamos dizer, tem esses membros essas coisas pra cobrar. Você vai lá hoje 

temos reunião todo mês até lá na Emater dos membros do rural, só tem gente 

deles (prefeitura) aí eles põem presidente. Aí parece que é uma coisa. Quem é 

o secretário, o presidente? O secretário de agricultura da prefeitura. Você acha 

que ele vai falar contra a prefeitura? Quem é o outro representante do sindicato 

rural? O sindicato rural, o presidente, rapaz do sindicato que é o presidente ele 

trabalha como secretário de coisa da prefeitura. Você acha que ele vai falar 

alguma coisa contra?  A o outro é representante é dos vereadores, vereador, se 

acha que vai falar alguma coisa contra? (CASSANDRA). 

 



 
 

88 
 

5.5 Percepção em relação à assistência técnica da EMATER-RJ e ao PRONAF  

  

A EMATER-RJ é responsável por executar as políticas públicas formuladas no 

âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio 

de Janeiro - SEAPPA, atuando de forma vinculada à secretaria.  A Empresa tem a 

incumbência de realizar diversas atividades que visem promover o fortalecimento da 

agricultura familiar e o desenvolvimento rural através também da execução de políticas 

dos níveis federais e municipais.   Segundo dados emitidos pelo relatório de atividades 

da EMATER (2018), entre 2015 e 2018 a Empresa assistiu 42.582 beneficiados por ano, 

sendo que 73% desse público adveio da agricultura familiar.  Todavia o percentual de 

atendimento às mulheres rurais em relação ao público total de agricultores familiares foi 

de apenas 5% e de jovens rurais em relação ao total de agricultores familiares foi de 17%.   

Entre as diversas políticas e programas executados pela EMATER- RJ que 

envolvem toda a produção agropecuária do estado, nos ateremos ao Programa Rio Rural, 

a emissão da Declaração de Aptidão ao Pronaf- DAP, ao crédito rural e à assistência 

relacionada a atividade pecuária leiteira no município de Barra Mansa.  O Programa Rio 

Rural consiste em investimento na qualidade da água, conservação do solo, recomposição 

da cobertura vegetal, infraestrutura e saneamento rural a fim de promover formas 

sustentáveis de desenvolvimento rural, como referencial no planejamento e intervenção 

em microbacias hidrográficas. O Programa Rio Rural também abrange iniciativas 

voltadas as atividades de bovinoculturas, no que tange a fomentação de práticas 

ambientais sustentáveis que visem o retorno econômico através do aumento da renda e 

maior eficiência do uso do solo (EMATER-RJ, 2018).   

 

 O grande diferencial do Programa Rio Rural foram os investimentos aplicados 

em práticas ambientais, como contrapartida obrigatória por parte dos 

produtores beneficiados com as práticas econômicas, que em conjunto 

possibilitaram o aumento de renda e da produtividade com maior eficiência no 

uso do solo.  Neste sentido o aproximadamente 25% dos recursos investidos 

até outubro de 2018 nas propriedades rurais onde a bovinocultura é a atividade 

principal, foram em projetos ambientais visando a adequação das mesmas, 

sobretudo em práticas que tiveram por objetivo proteger as nascentes, garantir 

a cobertura vegetal nas áreas de recargas, ações consideradas estratégicas para 

manutenção dos recursos hídricos nas propriedades rurais dos bovinocultores 

incentivados pelo programa (EMATER-RJ,2018,p.26)  
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A maioria dos entrevistados tem ou tiveram acesso ao PRONAF por meio da 

EMATER-RJ, como pode ser observado no quadro 8:  

Quadro 8:  Perfil econômico dos produtores de leite entrevistados da agricultura 

familiar de Barra Mansa (parte 2) 
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Uma das famílias entrevistadas já participou do projeto Rio Rural, implementado 

pela EMATER- RJ em parceria com a Universidade Barra Mansa- UBM. Consistia em 

proporcionar um pasto rotacionado, para que pudesse investir na preservação do solo e 

diminuir o custo com alimentação do gado. O resultado foi positivo e o sítio dessa família, 

conseguiu através desse projeto também um crédito no valor de R$ 10.000,00 para o 

investimento dentro do sítio.  O sítio se tornou um referencial para que outros projetos do 

Rio Rural fossem também implementados:    

  

Já ele (esposo) participa do PRONAF, também tem isso nós entramos num 

projeto agora, final do ano passado, nós conseguimos num projeto RIO 

RURAL, aí nós entramos pela bacia, nós ganhamos 10 mil reais pra investir 

dentro do sítio ai conseguimos e colocamos essa ordenha. (...) aí pelo RIO 

RURAL nós compramos uma nova. Nós temos hoje uma ordenha nova. Então 

hoje graças a Deus, ao pasto rotacionado agente não gasta tanto na ração agente 

tem o pasto ajuda muito. Esse é um projeto pra diminuir custos de alimentação. 

Antigamente agente gastava com cevada, hoje a gente não gasta com cevada 

... (CASSANDRA).   

  

A percepção da família participante do Rio Rural em relação á EMATER-RJ é 

bastante otimista. Mas vale ressaltar que se trata de produtores mais capitalizados, com 

uma fonte de renda do leite considerada alta em relação aos demais produtores 

entrevistados. A família é participante das reuniões da EMATER, e os filhos possuem o 

ensino superior e participam e colaboram com as atividades rurais de dentro do sítio.   

 

Não só quando a gente precisa, quando precisa vamos dizer assim se eu to 

precisando de uma assistência, uma ajuda, uma orientação vou até a 
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EMATERRJ e eles me orientam. É ótima, nós recebemos quando nós 

recebemos foi ótima, eles participam, ajudam muito (CASSANDRA).  

  

O que se pode constatar em comparação das informações levantadas pelos 

entrevistados, é que aquelas famílias que são mais capitalizadas e obtém maiores 

rendimentos da produção leiteira têm uma visão mais otimista em relação a assistência 

técnica advinda da EMATER-RJ.   

  

Muito boa porque tudo que ajuda o produtor é bom! É porque ajuda, por que o 

produtor, coitado! Lá na roça só tirar o leite… é muito pouco (...). (Adélio 

 

  

 Enquanto as famílias de produtores mais descapitalizados, voltados para a 

produção agropecuária de subsistência tem uma percepção mais pessimista em relação a 

EMATER-RJ.  

  

Não eles (Prefeitura e Emater-RJ) não ajudam agente, pelo menos os pequenos 

elas não ajudam não, agora olha não sei os outros né (João).  

  

   Os produtores entrevistados relataram que a única assistência advinda da 

EMATER-RJ em parceria com o poder público municipal é a vacinação do gado. Mas 

como já relatado, em alguns casos ela já não se faz mais presente. Essa situação 

compromete a saúde do rebanho e prejudica o fornecimento para a Cooperativa, pois uma 

das exigências para o leite entrar na Cooperativa é a vacinação em dia. Um dos produtores 

entrevistados relatou a descontinuidade do financiamento pela EMATER-RJ, o que 

acarretou prejuízos financeiros:  

Essa época eles falaram que ia dar um tipo de ajuda assim, pra você fazer cerca, 

se quisesse comprar uma ordenhadeira, se quisesse comprar alguma coisa assim. Mas pra 

gente que tira aí mixaria de leite não convém você botar tanque essas coisas assim. (...) 

Oh, agente teve aí, até uns tempos pra trás fizemos uns cursos lá em Rialto (distrito do 

município) disse que ia dar umas ajuda, não sei o que, o que que tem lá, a pessoa ia passar 

aqui, mas não passou nada. E abri conta no Banco do Brasil, que ia depositar o dinheiro. 
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Abri a conta, ficou dois meses ou três meses sem depositar o negócio. Aí eu tive que 

pagar do meu bolso uns negócios lá, aí eu me aborreci e cortei (JOÃO).  

   De acordo com o relatório da EMATER-RJ (2018) entre 2015 e 2018, a principal 

atividade agropecuária financiada pelo crédito rural foi a bovinocultura de leite, 

totalizando um montante de mais de R$ 32 milhões de reais, representando 46% do total 

do financiamento. Entretanto a própria EMATER-RJ demostra um decréscimo 

considerável do nível de recursos disponível para as operações de crédito no decorrer dos 

últimos anos. Como pode ser observado no gráfico 16.   

Gráfico 16: Recursos do Crédito Rural contratados no estado do Rio de Janeiro 

entre 2015-2018 

 

 Fonte: EMATER-RJ, 2018 

 

De acordo com a coordenadora do escritório da EMATER-RJ no município de 

Barra Mansa, não existe recursos financeiros para a empresa atuar, pois até o fechamento 

do trabalho o orçamento do Estado ainda não foi votado. O que limita a capacidade 

financeira de promover projetos entre os quais o crédito rural.   

De acordo com o resultado das entrevistas, foi constatado que não existe políticas 

públicas do nível estadual que a EMATER-RJ executa no município, salvo o caso da 

implementação do Projeto Rio Rural em um dos sítios. A atuação da EMATER-RJ 

restringe-se a ser o intermédio para aqueles produtores que desejam acessar o crédito do 
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PRONAF e emitir a declaração da DAP.  A política relatada pelos produtores e executada 

pela EMATER-RJ para o benefício da pecuária leiteira da agricultura familiar de Barra 

Mansa consiste na vacinação do gado. Sendo essa coordenada pela Secretaria Municipal 

de Agricultura e Desenvolvimento Rural.  

Como já discutido no decorrer do trabalho, as EMATERs brasileiras sofreram 

severamente com a política de desmonte do Estado de Bem-Estar Social nas décadas de 

1980 e 1990, e resultou na perca significativa de recursos para sua atuação (CASTRO & 

PEREIRA, 2017). Dessa forma, as problemáticas relacionadas a EMATER-RJ citada 

pelos produtores entrevistados são o resultado de problemas estruturais que a organização 

precisa enfrentar, principalmente no que tange o financiamento de suas atividades, mais 

agravados ainda, pela atual redução de recursos destinados a atender ao público da 

agricultura familiar brasileira (SEAD, 2018).   

  

5.6 Principais gargalos enfrentados pela pecuária leiteira da agricultura familiar 

de Barra Mansa  

  

Como demonstrado nos tópicos anteriores, em todas as organizações mencionadas 

pelos entrevistados, são encontrados gargalos que precisam ser enfrentados a fim de que 

haja de fato a consolidação socioeconômica da pecuária leiteira familiar de Barra Mansa.  

Entre as dificuldades econômicas dos entrevistados têm-se a política de preço 

praticada pela Cooperativa Barra Mansa, que não garante aos seus fornecedores de leite 

condições econômicas sustentáveis, fato esse que contribui para que muitos produtores 

renunciem ao empreendimento leiteiro.   

No que tange às políticas públicas, tem-se o encerramento da política municipal 

de fornecimento de tanque de resfriamento do leite, por motivos políticos, que prejudicou 

severamente a produção de alguns entrevistados.    

Ainda no âmbito municipal, tem-se a EMATER-RJ que em colaboração com a 

prefeitura disponibiliza aos produtores a vacinação do gado. Mas essa também tem 

passado por um intenso desmonte, em grande parte expresso pela escassez de recursos 

financeiros da EMATER-RJ.   
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No âmbito estadual, devido à falta de orçamento para os anos de 2018 e 2019 

houve uma significativa queda na capacidade de atuação da EMATER-RJ. Essa 

conjuntura associada aos problemas estruturais da organização ao longo dos anos, tem 

concorrido para que haja perda no que tange a assistência técnica, financiamento das 

atividades e concessão de crédito aos produtores rurais, principalmente ao público da 

agricultura familiar.   

Acrescentam-se também os gargalos internos da agricultura familiar, dentre os 

quais o baixo grau de instrução formal, a baixa capacidade de organização política em 

prol dos interesses e a cooptação das instituições que deveriam ser representantes dos 

produtores, mas que na realidade atuam por interesses privados.   

 Associado aos gargalos socioeconômicos tem-se também as dificuldades 

encontradas na cadeia da produtiva do leite: o monopólio de mercado, pois há um grande 

número de pequenos produtores que geralmente vendem para uma única empresa 

compradora de leite presente na região, contribuindo para que os produtores sejam apenas 

tomadores de preço. Além da perecibilidade e a baixa qualidade, que desvaloriza 

significativamente seu preço de venda.   

Sem contar a discrepância nas condições sociais entre os moradores desses bairros 

rurais que enfrentam problemas relacionados à provisão precária de serviços essenciais 

como iluminação pública, fornecimento de água e esgoto, asfaltamento das ruas.   

Fica evidente, pois, que a problemática da pecuária leiteira da agricultura familiar 

demanda o enfrentamento dos gargalos infraestruturais que dificultam a atividade, bem 

como de questões sociais como o acesso a direitos básicos e a mobilização e organização 

associativa, a fim de pautar suas reivindicações no âmbito das políticas públicas.   

  

   

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

O desenvolvimento do presente trabalho permitiu debater os principais gargalos 

enfrentados pela agricultura familiar brasileira, mais precisamente sobre a problemática 

enfrentada por um grupo de pequenos produtores familiares de leite de Barra Mansa. Uma 
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das premissas iniciais é a defesa de que os desafios da retomada do processo de 

desenvolvimento implicam em canalizar esforços não apenas na industrialização e 

urbanização, como também na expansão sustentada do setor agropecuário, o que requer 

preservar o meio ambiente, estimular práticas sustentáveis, levar condições dignas de vida 

e trabalho para a população rural, ao que é fundamental discutir a relevância da agricultura 

familiar e o papel das políticas públicas.  

Em vista disso, o trabalho buscou apresentar as propostas de desenvolvimento 

discutidas pelos autores que defendem a ação do Estado por meio de políticas públicas 

como forma de superar as discrepâncias existentes entre o rural e o urbano. As propostas 

apresentadas perpassam pela defesa de que é imprescindível que o Brasil termine de 

realizar a reforma agrária, para que haja condições socioeconômicas de investimentos, 

rentabilidade e permanência no campo. Sendo necessário a criação de um marco jurídico 

regulatório que reconheça as especificidades do rural, estímulos a novas formas de 

agregação de valor às matérias-primas, como as agroindústrias e incentivos à capacidade 

de organização política dos produtores, para que os próprios tenham condições de 

reivindicar seus interesses.   

Entre os diversos problemas da agricultura familiar brasileira tem-se a falta de 

financiamento das atividades, a baixa cobertura da assistência técnica, o desmonte das 

políticas de reconhecimento e de valorização do segmento familiar, a falta de interesse 

político em subsidiar o Censo Agropecuário do IBGE em 2017. Essas adversidades 

impedem um diagnóstico mais preciso da agricultura familiar, dificultando a formulação 

de políticas públicas mais assertivas e em consonância com o papel relevante do 

segmento, responsável pela grande parte da oferta de alimentos no mercado interno, 

controle da inflação e relevância para que o país seja um dos maiores ofertantes mundiais 

de alimentos.   

A pecuária leiteira familiar, por sua vez, apresenta um grande destaque no que 

tange à contribuição para que o país seja um dos principais produtores de leite do mundo. 

No estado do Rio de Janeiro, esse segmento é responsável, em média, por 82% do total 

da produção, com média de 100 litros de leite por dia. O grande destaque apresentado foi 

o município de Barra Mansa, que é o quarto maior produtor de leite entre os municípios 

do estado.   
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Entretanto, observa-se uma dicotomia entre o destaque da produção pecuária 

leiteira e as condições socioeconômicas dos produtores da agricultura familiar de Barra 

Mansa. Assim, o estudo buscou investigar as causas dessa oposição. Os principais fatores 

apresentados foram: o  processo de urbanização e industrialização do Brasil, onde o rural 

ficou referenciado como o “atraso”, acrescido pelo êxodo rural desordenado, sem que 

houvesse políticas públicas de valorização do modo de vida e produção do campo; as 

discrepâncias socioeconômicas existentes entre o rural e o urbano, no que tange ao acesso 

aos serviços públicos; e a presença de grandes latifúndios que são responsáveis pela 

intensa concentração de terras e de renda, prejudicando severamente a rentabilidade e as 

condições de vida dos pequenos produtores.  Todos esses fatores se mostram muito mais 

acentuados na agricultura familiar, uma vez que esse segmento também padece pelas 

mazelas relacionadas às dificuldades de acesso ao crédito agrícola e à falta de assistência 

técnica.   

Do ponto de vista do grupo de produtores de leite pesquisados, os maiores 

gargalos encontram-se na relação com as principais organizações de ação circunscritas na 

sua esfera, entre elas a EMATER-RJ, a Cooperativa de Leite Barra Mansa e a prefeitura 

municipal. Entre as principais queixas relatadas têm-se a desvalorização do preço de 

venda do leite para a cooperativa, falta de interesse público em atender às necessidades 

da pequena produção e a assistência técnica insuficiente oferecida pela EMATER-RJ.   

O trabalho proporcionou novos horizontes de pesquisa acadêmica que podem ser 

explorados, entre eles: a investigação da relação entre os produtores de leite e a 

Cooperativa de Leite Barra Mansa e o Sindicato Rural, a dicotomia entre os princípios 

cooperativistas e as práticas que ocorrem na Cooperativa, as condições de vida das 

mulheres rurais e o resultado do atual desmonte das políticas de valorização da agricultura 

familiar.   

O diferencial do estudo em questão foi a busca pela especificidade da região do 

Médio Paraíba apontando a sua relevância na produção familiar de leite e na possibilidade 

de dar voz a um pequeno grupo de produtores, que por vezes são estigmatizados e 

invisibilizados na formulação de políticas públicas. Entretanto as limitações da pesquisa 

seguiram no fato de não incorporar uma amostra estatisticamente representativa dos 

produtores de leite da agricultura familiar de Barra Mansa.   
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A relevância desse trabalho para o campo de públicas segue no fato que é 

fundamental que os administradores públicos brasileiros tenham conhecimento da 

importância e relevância do rural como parte integrante da sociedade e como objeto das 

políticas públicas.   
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