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RESUMO: Tendo em vista os debates sobre os processos recentes de transformação do mundo 

rural, o artigo procura refletir sobre os processos de mudança ocorridos em o município de São 

Francisco de Paula, no estado de Minas Gerais. A partir de um levantamento feito em campo junto 

a moradores rurais e comerciantes da cidade foi possível identificar algumas dos principais 

características e opiniões dos residentes sobre processos de mudança. Os entrevistados revelam 

que existe interesse na permanência no lugar, ainda que com a incorporação de alguns elementos 

da vida urbana, inclusive da transformação técnica e produtiva da atividade rural. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A transição socioeconômica entre os espaços rural e urbano vem ocorrendo com muita 

velocidade no Brasil nos últimos vinte anos e as mudanças dela decorrentes podem ser 

percebidas sob formas sociais e econômicas múltiplas e combinadas, e nos planos macro e micro 

(GRAZIANO DA SILVA, 1996 e 1997; CARNEIRO, 1998; NAVARRO, 2001; VEIGA, 2002; 

ABRAMOVAY, 2003; GRAZIANO DA SILVA e CAMPANHOLA, 2004; MONTE-MÓR, 2004; 

SPOSITO e WHITAKER, 2006). 

O presente artigo pretende refletir sobre tais transformações a partir da observação de 

processos sociais de mudança e adaptação no município de São Francisco de Paula, em Minas 

Gerais, nas últimas três décadas, de forma a permitir que se pense quais são os efeitos de tais 

mudanças sobre o desenvolvimento local. 

Um ponto de partida da observação realizada é que as mudanças socioeconômicas 

ocorridas no município resultaram da combinação do acesso a novas tecnologias nos espaços 

rural e urbano e da implantação de programas sociais governamentais. 
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A pesquisa foi feita com base em uma abordagem qualitativa de investigação. Segundo 

Triviños (1987) a abordagem qualitativa é aquela que é capaz de analisar os aspectos implícitos 

ao desenvolvimento das práticas de uma organização e a interação efetuada entre os seus 

integrantes. O tipo de pesquisa utilizado neste trabalho, quanto aos meios, será um estudo de 

caso, que se enquadra dentro da abordagem qualitativa. Para Yin (2005), como estratégia de 

pesquisa, pode-se utilizar o estudo de caso para contribuir com o conhecimento que temos dos 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, dentre outros. 

A análise dos dados coletados em campo foi feita por meio de interpretação crítica e 

análise estatística descritiva, de forma a descrever o comportamento dos dados e construir 

escalas. Foi feita amostra qualitativa do universo de moradores (produtores rurais, trabalhadores e 

empresários urbanos) e aplicado questionário estruturado a esta amostra. 

As informações obtidas por meio da observação e das entrevistas foram tratadas e 

interpretadas segundo a técnica de análise de conteúdo, que corresponde a um conjunto de 

técnicas de classificação codificação e categorização de conceitos que permite estudar as 

comunicações entre os atores, enfatizando o conteúdo das mensagens emitidas. 

 

2. A MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E O SURGIMENTO DE UM NOVO RURAL NO 

BRASIL 

 

Quando a interpretação das transformações sociais e econômicas dos mundos rural e 

urbano se limita ao uso de dualismos tais como fazendeiro/camponês, produtor rural/empresa 

capitalista, sociedade urbana/sociedade rural, não oferece elementos suficientes para que se 

compreendam as mudanças que ocorreram e vem ocorrendo nesses espaços sociais. 

Apesar da importância daquelas referências, outros elementos podem ser adicionados 

para que sejam explicadas as mudanças no mundo rural, tais como: a emergência de uma 

agricultura empresarial que reconfigura as formas de organização e de gestão da produção (pela 

modernização do sistema agrícola mundial); as transformações nas formas de organização e de 

gestão do trabalho (como consequência direta da mudança anteriormente assinalada, bem como 

da constituição de novos sujeitos sociais rurais possuidores de outras lógicas sociais e individuais 

que não as “tradicionais”); e as combinações entre funções sociais e econômicas que parecem 

tornar os espaços agrário e urbano “indistintos” (WANDERLEY, 1997; SCHNEIDER, 2006). 

Numa dimensão específica, esse debate trata de diversas questões que reconhecem a 

importância do desenvolvimento das atividades agrícolas e não agrícolas como fontes geradoras 

de emprego e de renda – além da sua importância na redução da pobreza rural, como é o caso 

brasileiro. 
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Para Graziano da Silva (1996) o declínio do emprego e renda agrícola está ligado a fatores 

tais como a mecanização das atividades de colheita dos principais produtos e a gestão individual 

da agricultura familiar. No empreendimento agrícola moderno, um membro da família proprietária 

assume a gestão e a execução da produção enquanto outros se inserem em outros locais 

produtivos, geralmente fora da propriedade. Assim, a produção agropecuária não seria mais 

responsável exclusiva pelo sustento dessas famílias, mas sim um elemento secundário de 

complemento de renda, passando as atividades urbanas a serem fontes principais de emprego e 

de renda. 

Diante deste quadro, o “segredo” para o desenvolvimento rural residiria em aplicar maior 

volume de investimentos nas chamadas atividades rurais não agrícolas, concentrando esforços 

em sistemas poli produtivos que seriam movidos pela agricultura familiar, que alavancariam 

postos de trabalho ao invés de destruí-los como ocorre no atual modelo monocultor. 

Para isso não caberia mais concentrar forças para sustentar o modelo capitalista de 

produção, que preza pela oferta de um único produto em larga escala; mais importante é 

fortalecer a incorporação de maior diversidade produtiva possível - notando ainda que para tanto 

não é necessário apenas fazer avançar a substituição de trabalho por máquinas e equipamentos. 

Esse modelo de organização produtiva que sustenta (ou poderá vir a sustentar) um 

desenvolvimento rural inclusivo e sustentável é denominado de “pluriatividade” (GRAZIANO DA 

SILVA, 1996; NASCIMENTO, 2007). 

A “pluriatividade” da agricultura brasileira, ou a “ruralidade contemporânea” ou “novo rural”, 

é um conceito que expressa novas características do mundo rural: o aumento das atividades não 

agrícolas, a conformação de identidades sociais no meio rural e, ainda, a “crise” da reprodução da 

unidade familiar rural. Considerando a dificuldade de delinear o que é rural e o que é urbano, a 

tese da existência de um “novo rural brasileiro” argumenta que os elementos de um e de outro 

espaço estão cada vez mais próximos e entrelaçados, tanto do ponto de vista econômico como, 

intensamente, nas relações sociais diárias. 

A “pluriatividade” se manifesta sob a forma da incorporação de diversas atividades 

“tipicamente” urbanas no meio rural - ou seja, as relações socioeconômicas não se sustentam 

somente nas atividades agrícolas ou agricultáveis, uma vez que atividades urbanas são cada vez 

mais presentes e constantes no dia a dia desses agentes. 

Há, contudo, que se analisar para além da consideração de uma simples incorporação de 

práticas não agrícolas na agricultura familiar. Para Schneider (2005), se a pluriatividade está 

ligada às situações de integração de famílias de agricultores familiares a mercados de trabalho 

não agrícolas, para o autor a simples prática dessa incorporação representa apenas uma forma de 

reprodução usada pelo campesinato pobre que não consegue manter sua sobrevivência ligada 

exclusivamente às práticas da produção agropecuária. 
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Ainda segundo o mesmo autor, por essa condição não se pode considerar como 

“verdadeiro camponês” o agricultor que dedica parte de seu tempo de trabalho a atividade 

agricultora e outra parte a atividades não agrícolas remuneradas. O verdadeiro agricultor teria de 

ser capaz de retirar quase que exclusivamente de seu trabalho (agrícola) o necessário para 

manter uma boa condição socioeconômica para sua família (SCHNEIDER, 2005). 

Carneiro (1997) argumenta que essa prática não representa algo novo. A pluriatividade 

deve ser compreendida como a combinação entre práticas não agrícolas com a agricultura e seus 

membros familiares, esses mesmos agentes podem ser ainda considerados como uma nova 

classe ou categoria social em formação, podendo ser reconhecido como um “camponês 

moderno”, que estaria atento a todos os trabalhos em potencial que poderiam ser desfrutados em 

seu território, que cultiva a vida no campo não apenas como uma forma de adquirir recursos 

financeiros, mas como estilo de vida escolhido, sem deixar de estar atento às novas tecnologias 

ou inserções econômicas que a sociedade pode oferecer. 

Noutra perspectiva, Maluf (2002) argumenta que a discussão sobre as novas 

configurações do rural e do urbano deve incorporar a questão da multifuncionalidade dos espaços 

rurais. Segundo o autor, esta categoria de análise permite que seja ampliada a compreensão 

sobre a dimensão das funções sociais da agricultura, que mais do que produtora de bens 

agrícolas econômicos privados, é responsável pela provisão de bens e serviços públicos (água, 

solos, biodiversidade, conservação de tais recursos e do patrimônio natural para uso por 

consumidores não rurais de serviços como o turismo ou o artesanato), pela qualidade dos 

alimentos e pela manutenção do patrimônio cultural. Adicionalmente, o espaço rural desempenha 

um importante papel de coesão social, mais complexo do que o de ser um eficaz criador de 

empregos agrícolas. Ou seja, na perspectiva da multifuncionalidade, a compreensão do 

desenvolvimento rural deve ser feita com base no estabelecimento de uma articulação entre 

território, agricultura e desenvolvimento sustentável (MALUF, 2002). 

Tendo por base tais elementos é que se escolheu pensar as transformações observadas 

no município de São Francisco de Paula, tal como descrito na Introdução ao presente artigo. Nas 

seções seguintes serão feitas uma descrição sumária da situação econômica e sócio demográfica 

do município e uma discussão dos resultados alcançados pela investigação qualitativa realizada. 

 

3. O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA 

 

São Francisco de Paula é um município mineiro com área territorial de 316,822 km2, 

localizado na microrregião de Oliveira, no Oeste de Minas. Possui fronteiras com os municípios de 

Oliveira, Candeias, Santana do Jacaré, Campo Belo e Camacho. 
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A formação administrativa do município de São Francisco de Paula até sua emancipação 

pode ser descrita da seguinte maneira, de acordo com as informações disponibilizadas pelo IBGE 

(2014): em 1766, na picada de Goiás, foi construída a Igreja de São Francisco de Paula, filial da 

matriz de Tamanduá, formando-se aí o arraial de São Francisco de Paula. O povoado cresceu 

lentamente, tendo sido elevado a freguesia pela Lei Provincial nº 1.415 de 10/12/1867, já então no 

termo de Oliveira. A denominação do distrito e da freguesia era São Francisco de Paula. 

A Lei nº 843, de 07/09/1923, mudou a denominação de São Francisco de Paula para 

Jacareguai. Em seguida, a Lei nº 160, de 09/09/1924 mudou a denominação para São Francisco 

de Oliveira. A Lei nº 2.764, de 30/12/1962, criou o Município com a denominação de Wenceslau 

Braz, desmembrado de Oliveira. Posteriormente, a Lei nº 3.187 de 08/09/1964, devolveu a 

denominação anterior, ou seja, São Francisco de Oliveira. Finalmente a Lei nº 6.775 de 

01/06/1976, trouxe de volta o nome primitivo: São Francisco de Paula (IBGE, 2014). 

Tendo em vista as observações feitas diretamente por um dos autores do presente artigo 

sobre a dinâmica socioeconômica do município, ao final da década de 1990 e inicio dos anos 

2000 São Francisco de Paula tanto do ponto de vista do espaço urbano como, e principalmente, 

do rural começou a passar por um processo de mudanças que em suma acarretam uma 

integração maior entre ambos os espaços. As afirmações e suposições apresentadas em seguida 

são fruto de tais observações e do seu cotejamento com a literatura que trata do tema do novo 

rural e do desenvolvimento local, já referida anteriormente. 

De acordo com o Censo de 2010 do IBGE, São Francisco de Paula contava com uma 

população estimada de 6.483 pessoas. Em 2015, essa população foi estimada pelo IBGE em 

6.670 habitantes (um crescimento de 2,9% no quinquênio). A densidade demográfica municipal, 

ainda segundo os dados do IBGE, era de 20,46 habitantes por km2 em 2015 

(http://cod.ibge.gov.br/13OE). 

A distribuição da população segundo os sexos indica que em 2010 49,4% eram mulheres e 

50,6% homens; quanto à distribuição territorial, 28,3% viviam na área rural e 71,7% na urbana. Da 

população residente rural, 53,4% eram do sexo masculino e 46,6% do sexo feminino. A Tabela 1, 

apresentada em seguida, ilustra a evolução demográfica municipal ao longo do tempo. 

 

Tabela 1: População Residente em São Francisco de Paula (1970-2010) 

Anos Urbana Rural Total 

1970 1.454 3.531 4.985 

1980 2.288 3.152 5.440 

1991 3.419 2.733 6.152 

2000 4.152 2.381 6.533 

2010 4.651 1.832 6.483 

Fonte: IBGE (2001; 2014). 
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Conforme indicam os dados apresentados na Tabela 1, a população urbana cresceu 

expressivamente, aumentando mais do que duas vezes entre 1970 e 2010. A população rural, por 

sua vez, decresceu 48% no mesmo período. A proporção de residentes na área rural do município 

em relação aos residentes urbanos, segundo os critérios do IBGE, era de 2,4 pessoas em 1970, 

tendo passado a ser de 0,4 pessoas em 2010. 

Mas, apesar de ser perceptível que ocorreu uma inversão da composição demográfica, 

não é tão evidente que tenha ocorrido um processo de urbanização. Em primeiro lugar, porque 

essa inversão não foi completa. Existem mais pessoas residindo na área urbana municipal, mas o 

valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes rurais com 

rendimento domiciliar era de R$1.751,20, 14,3% maior do que o mesmo valor para os domicílios 

particulares permanentes urbanos, cujo rendimento domiciliar era de R$1.531,00. 

Em segundo lugar, a definição da população como urbana por conta de indicadores de 

status ou de algum tipo de grau de modernização que corresponderiam a uma condição 

tipicamente moderna não é suficiente quando se aborda a questão das relações entre o urbano e 

o rural no Brasil. Conforme argumentam vários autores, a idéia da mudança gradativa de um 

continuum rural-urbano é inadequada para pensar a questão, sobretudo quando se trata de 

pequenos municípios (ABRAMOVAY, 2000; VEIGA, 2002). 

Para Reis (2006): 

(...) municípios de pequeno tamanho geralmente possuem suas economias mais 
fortemente apoiadas na exploração e utilização de recursos naturais. Com isso, 
estão presentes nestas localidades várias características que são inerentes ao 
mundo rural. Apesar da presença dos setores secundário e terciário, as relações 
econômicas e demográficas proporcionam usos do solo predominantemente não-
urbano. Apenas os pequenos municípios localizados nas proximidades dos 
grandes centros urbanos geralmente possuem suas atividades funcionais muito 
distantes das características clássicas creditadas ao meio rural (REIS, 2006, p. 9). 

 
O mesmo autor esclarece ainda que diversos pesquisadores do problema “(...) não 

consideram urbanos os habitantes de pequenos municípios, com menos de 20 mil habitantes”, 

sendo este um parâmetro utilizado por organizações internacionais. Ademais, ainda segundo ele, 

“No caso dos pequenos municípios, com população inferior a 20.000 habitantes existem 

evidências suficientes que demonstram que parece prudente agrupá-los em uma unidade de 

análise (rural), quando associado ao critério da localização” (REIS, 2006, pp. 9, 11). 

No caso de São Francisco de Paula, a partir do início dos anos 2000 - especialmente a 

partir de 2002 (ou seja, do primeiro mandato do governo Lula), com a maior abertura de 

programas de transferência de renda e de crédito para a população, iniciou-se uma série de 

transformações econômicas que modificaram e continuam a modificar o cenário local. 

Nesse período ocorreu um aumento significativo de pontos comerciais varejistas 

(supermercados, armazéns, lojas), houve um crescimento da frota de veículos automotores 
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(carros e motocicletas), passou a ser ofertado o acesso à telefonia móvel (pela oferta de serviços 

das empresas Oi, Vivo e Tim) e Internet (pela oferta de serviços das empresas Vertentes Internet, 

Oi Velox, Plug Telecon) – sendo estes alguns elementos que tem contribuído para a 

transformação de modos e práticas de vida no local. 

O aumento do PIB, principalmente do setor de serviços, sugere que houve um relativo 

aumento do poder aquisitivo dos residentes do município. A Figura 1, apresentada em seguida, 

ilustra a evolução do Produto municipal. 

 

Figura 1: Evolução do PIB setorial de São Francisco de Paula (1999-2013) 

 

Fonte: IBGE (2016) 

 

A despeito dos dados parecerem indicar que há uma transformação urbana por conta da 

queda do PIB agropecuário, deve-se notar que ele teve uma expansão expressiva no período 

2003-2006, provavelmente por conta da melhoria dos preços do café, retornando ao patamar dos 

anos anteriores, enquanto o PIB industrial permaneceu praticamente constante no período. 

A elevação do PIB do setor serviços indica - como parece ser o caso em municípios de 

pequeno porte, que a economia dos serviços públicos tornou-se mais importante no conjunto da 

economia local. E isso foi consequência da expansão das atividades econômicas municipais, o 

que gerou maior arrecadação municipal. Assim, por exemplo, entre 2005 e 2014 as receitas 

orçamentárias realizadas pelo poder público municipal cresceram em termos nominais 211,6%, 

destacando-se que a receita de capital cresceu 366%; a receita patrimonial 1.710%; a do Imposto 

Predial e Territorial Urbano - IPTU 166,3%; a do Imposto sobre Serviços - ISS 1228,3%; a do 

Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis - ITBI 208,9%; a decorrente de taxas municipais 
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121,8%; as transferências do Fundo de Participação dos Municípios – FPM 150,7%; e a do 

Imposto Territorial Rural 68,8% (http://cod.ibge.gov.br/L2CS). 

No espaço rural municipal as mudanças ocorreram de forma intensa, mudanças estas que 

não se fizeram presentes apenas na estrutura produtiva, mas nos modos de convivência e de 

organização social dos moradores das comunidades agrícolas locais. Anteriormente a esse 

período de transformações as comunidades poderiam ser descritas tanto economicamente quanto 

socialmente da seguinte forma: 

a) Do ponto de vista econômico: as pessoas e famílias rurais encontravam-se em sua 

maioria subjugadas a relações senhoriais de fazendeiros e grandes produtores da região. A renda 

familiar advinha principalmente dos salários pagos por estes grandes produtores. Como eles eram 

baixos, era necessária sua complementação - que advinha da venda de excedente da produção 

de grãos (feijão e milho) que eram cultivados em seus pequenos pedaços de terra e junto às 

terras dos patrões sob a condição de “meeiros” e da venda de animais de criação própria (porcos, 

galinhas, etc.) a comerciantes regionais. 

b) As relações sociais permaneciam tipicamente tradicionais baseadas em “acordos de 

boca a boca”, não estando presentes relações contratuais ou administrativas. Os meios de 

transporte eram escassos e precários, sendo constituídos principalmente por animais e carroças; 

automóveis e motocicletas eram possuídos por poucas pessoas, dificultando o acesso aos 

espaços urbanos para a realização de atividades essenciais. 

c) Quanto à produção esta se encontrava ineficiente. Em sua maioria as famílias 

produziam feijão, milho, café e leite, com destaque para os dois últimos produtos. A produção 

encontrava-se restrita pela debilidade de conhecimento técnico e recursos para investimentos. As 

lavouras geralmente não atingiam boa produção por falta de acompanhamento e a produção 

leiteira seguia baixa, devido à incapacidade de ampliação da produção e de melhoramento técnico 

dos rebanhos. Vale ainda destacar que em ambos os casos não existia ainda o incremento de 

quaisquer tipos de máquinas ou recursos tecnológicos. As terras eram cultivadas por meio de 

tração animal, não existiam condições de estocagem adequada, a ordenha era manual e o 

armazenamento do leite era precário. Contudo, estes dados têm sofrido mudanças nos últimos 

anos. Segundo o Censo Agropecuário de 2006, existiam no município 514 estabelecimentos 

agrícolas nos quais eram predominantes as culturas do café, do milho e da pecuária leiteira. O 

uso de máquinas nestes estabelecimentos também se tornou frequente. 

d) Vale ainda lembrar que mesmo em meio a tamanhos contratempos e dificuldades podia-

se observar um alto grau de povoamento desses mesmos espaços e consequentemente uma 

elevada densidade demográfica na região, que se situava em torno de 20,46 hab./km2. Não sendo 

observado ainda o uso das terras agricultáveis para atividades que não fossem ou tivessem 

ligação com o desenvolvimento de atividades agropecuárias, cenário este que sofreu diversas 
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mudanças, principalmente no entorno da cidade, como no município de Carmo da Mata. Tais 

mudanças, acompanhando tendências nacionais e regionais, resultaram em maior aproximação e 

integração dos espaços urbano e rural. 

O primeiro acontecimento que provocou grandes mudanças deste espaço foi a 

mecanização da produção. Além disso, por meio de programas assistenciais e de financiamento 

para o desenvolvimento de atividades rurais produtivas como o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF e a ajuda de órgãos como a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG, todas as 

famílias passaram a ter condições mínimas para a produção e comercialização de suas produções 

e consequentemente melhoraram suas rendas (conforme informações prestadas pelo escritório da 

EMATER-MG do município). 

Como argumentado anteriormente, em sua quase maioria essas famílias encontravam-se 

subjugadas a fazendas locais sem condições necessárias para um maior investimento em suas 

propriedades. Com a inserção destes novos agentes (EMATER-MG e PRONAF) os produtores 

obtiveram condições favoráveis para melhoria de sua produção. Acompanhamento técnico, 

financiamentos a juros baixos para compra de maquinário e melhoramento da produção e até 

mesmo noções simples de gestão fizeram diferença para situação produtiva dos agricultores. 

Assim, as lavouras cafeeiras antes cultivadas apenas com uso da força manual passaram 

a ser cuidadas por máquinas desde a preparação do solo e cuidados iniciais com a planta, até a 

colheita e beneficiamento dos grãos. O mesmo aconteceu com a produção leiteira. A ordenha que 

antes era também era feita manualmente, é feita agora por meio de ordenhadeiras mecânicas e o 

leite antes armazenado de forma precária em latões, é agora colocado em tanques de expansão, 

contribuindo para uma melhor qualidade do produto e melhores preços revertidos aos produtores. 

O mesmo acontece para as lavouras de grãos, com auxílio de máquinas e assistência técnica a 

produção pôde experimentar um novo quadro de qualidade e produção. 

Deve-se notar ainda que o acesso aos novos meios de comunicação por parte dos 

agricultores, guardadas as proporções, tornou-se responsável por uma melhor “gestão” de suas 

propriedades e produções. Também contribuiu para isso o aumento da preocupação destes 

agricultores em relação à educação e escolarização de seus filhos. Ainda decorrente do 

incremento e inserção nestas comunidades destes novos meios de comunicação e tecnologias, 

observam-se alterações na organização social das famílias locais, indo desde o modo de falar 

(provocando até certo ponto uma descaracterização do típico vocabulário rural) ao modo de se 

vestir, aos locais frequentados para lazer e contatos sociais, dentre outros (questões tratadas na 

literatura que aborda o tema, anteriormente mencionada). 

Entre essas transformações incluem-se aquelas relativas às novas formas de geração de 

renda que estão sendo criadas dentro desses espaços rurais, mas que não estão ligadas 
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diretamente com o desenvolvimento de atividades agrárias ou agrícolas. Elas se referem à busca 

do “campo” como local de lazer e de descanso, por exemplo. Cada vez mais se torna comum o 

uso de propriedades rurais para construção de sítios e loteamentos de pequenas chácaras, sendo 

estes procurados por moradores do meio urbano no intuito de lazer e descanso para uso em finais 

de semana. Fato preocupante principalmente no longo prazo, uma vez que os mesmos espaços 

antes usados para produção de alimentos são agora utilizados como áreas de lazer e diversão, 

comprometendo significativamente a produção local. 

No espaço urbano aconteceram diversas transformações e mudanças no estilo de vida da 

população local, em especial por causa da crescente abertura de crédito, que foi fator 

determinante para o desenvolvimento de atividades antes incomuns ao município que 

transformaram a sua organização social, tal como o crescimento do número de construções de 

edificações, o aumento do número de pontos comerciais e intensificação do setor de serviços 

(fator este determinante na criação de novos postos de trabalho e que será responsável por 

profundas mudanças no ambiente rural). 

A ascensão da demanda por mão de obra tem sido responsável por um quadro de êxodo 

rural internamente ao município. Pode-se descrever o fato de maneira simples: impulsionados 

pelo acesso aos novos meios de inserção, pela falta de condições vantajosas para permanecerem 

no meio rural juntamente e pela aposentadoria de seus pais (antigos agricultores), os “jovens 

rurais” desistem do trabalho e atividades rurais para se dedicarem a trabalhos nos centros 

urbanos de São Francisco de Paula e outros municípios da região, principalmente nos setores 

metalúrgico (como acontece nas cidades de Cláudio e Carmo da Mata), da construção civil e do 

comércio, e também em setor industrial nos municípios de Itapecerica (fábrica de calçados) e 

Oliveira (componentes elétricos para carros). 

 

4. AS MUDANÇAS E AS PERCEPÇÕES DAS MUDANÇAS EM SÃO FRANCISCO DE PAULA 

 

Conforme a metodologia adotada para a realização da pesquisa, foram realizadas 16 

entrevistas, distribuídas da seguinte maneira; sete delas com famílias rurais com seus membros 

residentes no próprio estabelecimento; cinco realizadas em estabelecimentos comerciais urbanos 

do município; duas com moradores do centro urbano que trabalham em municípios vizinhos a São 

Francisco de Paula e duas com técnicos da EMATER. 

As famílias rurais entrevistadas apresentavam características bastante comuns as que 

geralmente possuem esse tipo de grupo, todas eram residentes no próprio estabelecimento, onde 

produzem produtos típicos, tais como: café, pecuária leiteira, apicultura entre outras atividades de 

menor significado econômico. 
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Contudo estas apresentavam algumas características diferentes para esse meio, as quais 

serão melhor explicadas posteriormente, na qual dois itens merecem destaque, a preocupação 

com a situação do jovem que ainda persiste no campo e a crescente tendência local de êxodo 

rural-urbano. 

Os estabelecimentos urbanos entrevistados também apresentam características comuns 

sugeridas à comércios residentes a pequenos municípios que derivam sua renda principalmente 

de comercializações de produtos advindos do campo. São estabelecimentos relativamente 

“antigos” que estão no município à cerca de aproximadamente 25 anos, que são administrados 

em sua maioria pelo próprio fundador do mesmo e seus familiares, e que nos últimos anos 

sofreram modificações em sua estrutura interna (locais, vendas, quadro de funcionários), em 

função principalmente do impulso econômico nacional, e também do aumento do número de 

empregos que surgiram nas cidades vizinhas ao município, como o polo metalúrgico das cidades 

de Cláudio e Carmo da Mata, dentre outros das cidades do entorno do município. 

Também houve por parte dos comerciantes, manifestações de preocupação quanto a falta 

de emprego do município principalmente emprego aos jovens, fato principal este segundo os 

mesmos responsável pelo aumento do êxodo urbano-urbano que tem aumentado constantemente 

no município. 

Os técnicos da EMATER que foram entrevistados já se encontram no município a 15 anos 

e desenvolvem diversos trabalhos permanentes e temporários nas comunidades, apresentam 

também bom relacionamento e bom conhecimento de toda a zona rural, bem como suas 

características endógenas. 

As pessoas entrevistadas falaram sobre as principais dificuldades enfrentadas para 

trabalhar fora do município, bem como sugestões e anseios da população como um todo, 

principalmente no que se refere à juventude do município. 

As entrevistas eram iniciadas e feitas em tom de uma simples conversa entre amigos, e 

não de entrevistador e questionado, fato este de suma importância para a boa fluência da 

conversa e para a obtenção de respostas as mais detalhadas possíveis, uma vez que entre as 

questões abordadas incluem-se assuntos derivados das questões e de temas próprios do modo 

de vida rural, por exemplo. O questionário foi elaborado com base em observações e 

conhecimentos do próprio local e também com base em outros questionários aplicado a 

investigações dessa natureza. 

As famílias entrevistadas possuem suas propriedades basicamente em duas comunidades: 

Lagoinha e Mata do Cintra. 

As famílias rurais entrevistadas comportam um total de 22 pessoas nos estabelecimentos, 

sendo 12 pessoas do sexo masculino e 10 pessoas do sexo feminino, 10 (ou 45,5%) das quais 

com idade entre 35 e 50 anos de idade. Quanto ao grau de instrução 13,6% dos entrevistados se 
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declararam analfabetas, 18,1% que ainda estão estudando e metade declarou saber ler e 

escrever. Ainda quanto à escolaridade formal, do total de pessoas entrevistadas 13,6% 

declararam ter o 2º grau incompleto e 4,5% declararam possuir o 2º grau completo. 

Quanto ao tempo de trabalho no estabelecimento, 63,6% dos entrevistados declararam 

trabalhar no estabelecimento ou domicílio em período integral enquanto 18,2% declararam 

trabalhar meio período no estabelecimento ou domicílio. Quatro e meio por cento dos 

entrevistados disseram não trabalhar 

Quanto à renda dos estabelecimentos entrevistados, a maioria dos informantes declarou 

percebeu uma renda média anual de R$81.000,00. Segundo os respondentes, 80% das 

propriedades é mantida sob “condição própria”, isto é, com recursos oriundos integralmente das 

atividades agrícolas. Os demais 20% percebem alugueis além dos recursos próprios do 

estabelecimento. 

A produção das propriedades é diversificada, sendo que 80% cultivam café e milho para 

comercialização, 40% mesclam as atividades da cafeicultura, da pecuária leiteira e da apicultura e 

20% sobrevivem apenas da pecuária leiteira. 

Sessenta por cento das famílias alegaram que apesar de a renda gerada ser muito 

reduzida, ela é suficiente para o sustento da propriedade e de seus membros, enquanto que 20% 

disseram o contrário, tendo estes que complementar suas rendas em outras fontes de trabalho. As 

famílias também alegaram que no passado esse quadro era diferente, que não era possível 

sobreviver apenas com a renda de suas propriedades, que a maioria dos moradores tinha então 

que buscar recursos em outros locais de trabalho. 

Quarenta por cento das famílias alegaram participar de atividades produtivas fora de seus 

estabelecimentos em caráter temporário, como forma de ajudar a complementar a renda e ajudar 

no sustento da propriedade e de seus membros. 

Todas as famílias disseram receber a ajuda de algum auxílio técnico (agrônomo, 

veterinário, técnico agrícola, assistente da EMATER) para desenvolverem de forma melhor as 

atividades em suas propriedades, consideram este tipo de ajuda essencial para desenvolverem as 

atividades diárias de suas propriedades, uma vez que consideram estes fundamentais para auxílio 

na melhoria das técnicas de plantio, manutenção de culturas e colheita, além de melhoramento 

como um todo do rebanho no caso de pecuária leiteira, como enfatiza o depoimento do seguinte 

agricultor: “É muito importante esse tipo de ajuda, com todas estas mudanças do tempo não é 

mais como antigamente, se não fosse essas ajudas pra ajudar a “olhar” as lavouras, a gente não 

ia colher era nada” (Entrevistado número 04). 

Todas as famílias alegaram fazer uso de técnicas modernas de preparação de solo, 

plantio, colheita e armazenamento dos bens produzidos, pois assim consideram ser possível 

alcançar melhores preços de revenda. 
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Da mesma forma, a totalidade das famílias alegou fazer uso de máquinas e equipamentos 

em suas propriedades para desenvolvimento das atividades diárias, dentre as quais podemos 

destacar o uso de ordenhadeiras mecânicas e tanques de expansão no desenvolvimento da 

pecuária leiteira, roçadeira e derriçador de café manual, no cultivo de das lavouras, centrífuga e 

veículos no desenvolvimento da apicultura, além do uso de tratores de aluguel no caso de plantio 

de lavouras maiores, principalmente na preparação de silagem de milho. 

A forma de aquisição destas mesmas máquinas se deu de forma mista, muitas vezes por 

meio de poupança e recursos internos e também por meios de financiamento (PRONAF), contudo 

mesmo aqueles que não utilizaram o financiamento para aquisição de máquinas ou investimentos, 

consideram o instrumento de suma importância nos dias de hoje para manutenção de qualquer 

propriedade rural, como dito pelo Entrevistado 04: 

É muito importante esse tipo de coisa, ‘né?’, antigamente esse tipo de dinheiro 
não tinha menor chance de passar pela mão de um agricultor pobre. O juro é 
muito baixo, tem o tempo de carência e dá pra melhorar demais a situação da 
terra da gente. Eu ainda não tentei fazer esse tipo de financiamento não, mas 
tenho muita vontade e pretendo fazer pra ajeitar algumas coisas, acho muito 
importante pra ajudar as pessoas a continuarem na roça hoje em dia. 

 
Contudo, todos os entrevistados disseram que a maior dificuldade enfrentada para fazer o 

empréstimo rural (PRONAF) está na burocracia para ter acesso aos recursos. 

Quando questionadas sobre a percepção do aumento do êxodo rural-urbano 100% das 

famílias disseram perceber a situação e se mostraram bastante preocupadas com o fato, 

principalmente no que se refere aos mais jovens como relatado pelo agricultor do Entrevistado 03: 

Aqui na roça está ficando complicado, a gente cada dia que passa tá ficando mais 
velho e não da conta de trabalhar mais, se precisar de uma pessoa pra fazer um 
serviço é muito difícil achar, a gente não vê ninguém da turma mais nova ficando 
na roça, todos querem ir pra cidade, os pais desses meninos já estão ficando 
velhos, que é que vai continuar tocando a terra quando eles não estiverem 
aguentando mais? Se continuar assim vai chegar num ponto que a gente mesmo 
não vai aguentar mais e vai ter de ir também, fazer o que ‘né?’. E outro problema, 
‘né?’, quem é que vai plantar pra toda aquela gente lá da cidade comer? Eles tão 
achando que o arroz, o feijão, sai da terra e vai pro supermercado sozinho? Quero 
só ver... 

 
Quanto aos motivos para o abandono do campo os principais motivos apontados pelas 

famílias foram unânimes: no caso dos mais jovens vão em busca de melhores emprego e 

remuneração, falta de incentivo concreto por parte do governo para permanência destas pessoas 

no campo e falta de preços justos para obtenção de uma renda satisfatória. Sendo assim também 

foi unânime a resposta que o governo municipal deveria ao menos fazer a tentativa de oferecer 

algum tipo de política para a permanência destas pessoas no campo. 

Quando perguntados sobre o fato de não haver no município a presença de uma 

cooperativa, associação ou mesmo uma “feirinha” para comercialização dos produtos a resposta 

de todos os entrevistados foi a mesma, expressas nas palavras do Entrevistado 01: “Falta 
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incentivo dos vereadores, do prefeito, ou mesmo de programas do governo, e aqui na nossa 

região ainda tem uma coisa que atrapalha mais ainda, que é o fato de o povo ser desunido 

demais, todos querem melhorar sozinhos, isso dificulta muito”. A fala desse agricultor sugere a 

existência de um elemento contraditório: todos se conhecem e convivem em aparente harmonia, 

mas possuem forte resistência para o associativismo. 

Quanto à maior dificuldade enfrentada por esses agricultores para permanecer no campo 

as respostas também foram unânimes e disseram respeito à falta de preços justos para os bens 

produzidos, ocasionando baixa renda e pouquíssimo lucro.  

Mesmo que as respostas sugiram dificuldades para a permanência no campo nenhum dos 

agricultores entrevistados disse estar pensando, pelo menos no momento, em deslocar-se para a 

cidade. As razões que foram apontadas para a permanência se referem ao fato de os mesmos 

não possuírem qualificação técnica para ocupar os empregos urbanos, e também de terem 

nascido e se criado nesses locais o que gera grande apreço pela terra e a vida rural, enquanto 

alguns ainda disseram achar a vida urbana demasiadamente desgastante. 

Quanto aos estabelecimentos urbanos, como mencionado anteriormente, foram 

entrevistados cinco, de diferentes segmentos. Tais estabelecimentos, segundo os entrevistados, 

estão em atividade, em média, a cerca de 20 anos e o número de funcionários varia de nove (para 

o menor deles) a 28 funcionários (para o maior). 

Nos últimos cinco anos foram contratados 10 trabalhadores por estabelecimento e no 

mesmo período foram demitidos cinco trabalhadores por estabelecimento. A remuneração média 

paga aos funcionários é de 1,2 salários mínimos aos preços de março de 2016. 

Todos os entrevistados alegaram que o montante de vendas sofreu alteração significativa 

nos últimos cinco anos, sendo que alguns deles disseram ainda que este mesmo montante 

chegou a oscilar muito durante esse mesmo período, como foi o caso do segmento de materiais 

de construção, que começou a sofrer perdas à partir de meados de 2014. 

Oitenta por cento dos entrevistados disseram ainda que notaram, além do aumento 

significativo na quantidade geral de produtos vendidos, uma modificação no tipo de produto e de 

marca preferidos e comprados pelos clientes, atentando ao fato de estes mesmos consumidores 

estarem procurando por produtos mais variados de melhor qualidade. 

Estes comerciantes atribuíram essa modificação em suas vendas à vários fatores, dentre 

os quais podem ser enfatizados o aumento da concessão de créditos rurais (uma vez que a 

economia do município gira em torno do campo); a entrada de recursos de programas federais 

(como o “Minha Casa, Minha Vida”) que impulsionaram o setor de serviços e a abertura de crédito 

para a população urbana, facilitando o acesso a serviços bancários como cartões de crédito, o 

que potencializou o gasto dos moradores do município; o surgimento de diversas microempresas 
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de diferentes ramos nas cidades do entorno do município de São Francisco de Paula, que se 

tornaram responsáveis por empregar grande parte da mão de obra do município. 

Todos alegaram não perceber aumento da população urbana do município. Pelo contrário, 

perceberam uma redução do contingente, uma vez que na percepção deles muitas pessoas estão 

deixando o município para as localidades vizinhas em busca de emprego. A totalidade dos 

entrevistados disse considerar fundamental a disponibilidade desses “novos” empregos oriundos 

das cidades vizinhas, para dinamização do comércio local. 

Oitenta por cento dos entrevistados consideram que a cidade está se tornando dependente 

dessas atividades, principalmente os jovens que são considerados pelos entrevistados os que 

mais estão deixando o município para residir em outros, diante da falta de empregos e 

oportunidades. 

Todos os entrevistados concordam que o poder público deveria desenvolver algum tipo de 

política para manter esses cidadãos no município, especialmente as voltadas para a oferta de 

ensino técnico (para que houvesse possibilidade de qualificação da mão de obra) e principalmente 

política industrial (para possibilitar o aumento da oferta de emprego principalmente para os jovens) 

e agroindustrial (uma vez que grande parte do comércio é movimentada por consumidores que 

estão empregados neste setor da economia). 

Tanto no meio rural quanto no meio urbano é eminente a preocupação com a situação dos 

jovens do município, principalmente no meio rural onde este sujeito figura como um importante 

“recurso” para o desenvolvimento local. Por isso mesmo, ambos os tipos de entrevistados 

afirmaram que a atenção para com o emprego da juventude é urgente, o que demanda o 

desenvolvimento de políticas específicas. 

No âmbito rural destaca-se a carência dos agricultores por políticas que garantam 

melhores condições de preços aos seus produtos, uma vez que todos alegaram serem muito 

baixos e pouco rentáveis e também políticas sociais que incentivem principalmente do jovem que 

é ator principal para renovação deste ciclo. Há também queixas por incentivo ou articulação dos 

poderes públicos para que se façam situações que tornem possível uma melhor comercialização 

dos bens produzidos no campo. 

No âmbito urbano a carência é principalmente de empregos, sendo que as queixas 

concentram-se no fato de a cidade não possuir tal oferta, fazendo com que seus cidadãos tenham 

que se deslocar diariamente em busca destes. Segundo os mesmos se houvesse tal oferta no 

município tanto cidadãos quanto comercio sairiam ganhando. 

Tendo em vista tais questões, parece ser possível afirmar que a organização social dos 

espaços rural e urbano em São Francisco de Paula comporta elementos tradicionais que se 

defrontam com questões novas, notadamente a da reprodução social do mundo rural, no qual os 

jovens jogam um importante papel. 
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