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RESUMO 

O artigo discute o cultivo da cana-de-açúcar para a produção de álcool combustível e seus 

efeitos sobre a agricultura familiar, focado nas questões sociais advindas do impacto 

socioeconômico consequente da (des)ruralização a partir da aplicação da tecnologia na 

agricultura, justificadora da urbanização rural responsável por consideradas mudanças no 

perfil social da região e a participação ou não do Terceiro Setor na mediação das relações 

entre a agricultura familiar e a indústria sucroalcooleira e seus atores. Os métodos quantitativo 

e qualitativo foram aplicados na pesquisa. 

 

PLAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar; Terceiro Setor; Produção de Álcool; Indústria 

sucroalcooleira; Agroindústria.  

 

ABSTRACT 

The article discusses the cultivation of sugarcane for the production of fuel alcohol and its 

effects on family farming, focusing on social issues arising from the resulting socioeconomic 

impact of ruralization end deruralization from the application of technology in agriculture, 

which justifies the rural urbanization responsible for considered changes in the social profile 

of the region and the participation or not of the Third Sector in mediating the relations 

between family farming and the sugar and alcohol industry and its actors. Quantitative and 

qualitative methods were applied in the research. 

KEYWORDS: Family farming; Third sector; Alcohol Production; Sugar and alcohol 

industry. 
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1 INTRODUÇÃO  

Por ocasião do crescimento populacional e consequente aumento na ocupação de 

espaço urbano, indústrias modernas redirecionam suas estratégias em sentido contrário ao que 

ocorrera na virada do século XIX para o século XX. Em dado período, o êxodo rural se 

caracteriza por força das atividades de grandes fábricas responsáveis pelo surgimento e 

desenvolvimento de pequenas vilas em seu entorno e, ocasionalmente, concentradora de mão 

de obra. A urbanização, mais que um fenômeno à época da Revolução Industrial, consolida-se 

como produtora de nova sociedade identificada aos propósitos das industrias, preponderante 

nos modos de consumo a partir dos modos de produção.   

Por razões estratégicas favoráveis ao comércio e escoamento dos produtos, as 

indústrias priorizaram regiões com abundância de recursos hídricos e proximidade com os 

portos e, eventualmente, constituindo como importantes e atraentes centros propulsores nos 

objetivos e estratégias expansionista.   

Contrastado a estes propósitos, à medida que as indústrias avançaram na sua 

capacidade produtiva, no aperfeiçoamento dos meios de distribuição e alcance de mercados 

longínquos, perceberam que sua proximidade às áreas (ou região) onde são produzidas a 

matéria prima do seu produto, se revela como importante e lucrativa forma na otimização de 

ações expansionistas em certos momentos limitadas em regiões cujo entorno fora tomado pelo 

crescimento urbano.  

 

Se por um lado a Revolução Industrial contribuiu para o incremento do 

processo de urbanização e a criação de novos modos de produção, pelo 

outro foi responsável pelo surgimento de mazelas sociais na esteira do 

desequilíbrio entre o capital e o trabalho (FALCÃO; ARAUJO, 2017, p. 

159). 

 

As transformações nesse ponto específico da expansão industrial, remete ao 

desenvolvimento de outras áreas de interesses de negócios. Os alvos de oportunidades se 

voltam para indústrias de tecnologia e infraestrutura possibilitadores na elevação do nível de 

competitividade e consequente abrangência no nível de consumo. Atinentes a isso, as 

adaptações da sociedade a novas percepções de uso, incorre em mudança de comportamento 

cujas necessidades vão além do básico. 



  

 

A partir das considerações exposta, eis que surge a perspectiva inclinada na 

organização e ordenamento de dados levantados e fenômenos observados que possam ser 

redirecionadas a novas percepções e, portanto, novos estudos.      

As transformações sociais observadas no município de Rubiataba – GO a partir das 

inúmeras discussões e necessários debates acerca do cultivo da cana-de-açúcar no município e 

suas consequências, deram margens no propósito do presente trabalho e consequente objetivo 

geral. Os objetivos específicos, estes direcionados na compreensão das causas e efeitos nas 

relações entre Indústria sucroalcooleira e Agricultura Familiar, são: a) apresentar a 

caracterização e perfil socioeconômico de Rubiataba; b) expor as consequências advindas da 

inserção do capital canavieiro no município de Rubiataba; c) ponderar sobre a participação ou 

não de organizações não governamentais nas relações entre Industria sucroalcooleira e 

Agricultura Familiar.  

A delimitação teórica elementar nas discussões deste trabalho é apresentada em quatro 

partes. A primeira parte contempla diferentes perspectivas de estudiosos identificados com o 

tema em proposição. A segunda parte descreve as características socioeconômica de 

Rubiataba nos aspectos físicos, demográficos, econômicos e socioculturais. Na terceira parte é 

apresentada uma avaliação do impacto causado no município de Rubiataba a partir da 

inserção do capital canavieiro. Por fim, a quarta parte é fundamentada na reflexão quanto ao 

desmonte da agricultura familiar no município de Rubiataba e provável atribuição do Terceiro 

Setor na mediação entre as ações da Industria sucroalcooleira e Agricultura Familiar, visto 

que, em diferentes regiões, o desenvolvimento rural, conforme Ferrinho, (1978), tem 

encontrado nas associações importante suporte na inserção de pequenos agricultores no 

universo mercadológico.   

  Os insumos que resultaram na perspectiva conclusiva do trabalho se fundamentaram 

na coleta de dados obtidos por meio de métodos pesquisas quantitativa e qualitativa, 

sustentados nos aportes bibliográficos onde, o primeiro fora construído a partir de dados 

publicados por provedores oficiais, ou sejam, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE e, Superintendência de Estatística, Pesquisa e Informação – SEPIN. O Segundo, 

qualitativo, é resultado de entrevistas realizadas junto aos atores da Agricultura Familiar do 

município de Rubiataba e Sindicato Rural.  



  

 

2 APORTE LITERÁRIO 

O processo evolutivo e expansionista do cultivo da cana para a produção de álcool no 

município de Rubiataba tem apresentado um crescimento contínuo, o que gera certa 

expectativa quanto ao futuro da agricultura familiar, a sustentabilidade agrícola e seus atores. 

Tornam-se necessárias abordagens quanto a forte influência dos avanços tecnológicos na 

descaracterização da agricultura familiar, bem como na formação de um novo perfil do 

homem do campo, principalmente dos proprietários de pequenas áreas, conforme observado 

por Ehlers (1999, p. 39), quando afirma que “Essa ‘modernização’ exclui grande parte dos 

produtores familiares, que não eram contemplados pelos benefícios governamentais”. No 

entanto, o Decreto nº 3.991, de outubro de 2001, que dispõe sobre o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, em seu artigo 5º, define os seguintes 

critérios que credenciam o agricultor familiar como beneficiário do programa. 

 

Art. 5º Para os efeitos deste Decreto são considerados beneficiários do PRONAF 

todos aqueles que explorem e dirijam estabelecimentos rurais na condição de 

proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros, comodatários ou parceleiros, 

desenvolvendo naqueles estabelecimentos atividades agrícolas ou não-agrícolas e 

que atendam, simultaneamente, aos seguintes requisitos:  

I - não possuam, a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, 

quantificados na legislação em vigor;  

II - utilizem predominantemente mão-de-obra da família nas atividades do 

estabelecimento ou empreendimento;  

III - obtenham renda familiar originária predominantemente, de atividades 

vinculadas ao estabelecimento ou empreendimento;  

IV - residam no próprio estabelecimento ou em local próximo. (PRONAF, 2007). 

 

 

  Legalmente, a agricultura familiar está protegida, assim como a seus membros estão 

asseguradas as condições para sua sobrevivência, em meio ao predomínio do grande capital 

no campo.  O que é passível de questionamento são as condições impostas para a 

acessibilidade aos programas, embora se reconheça que os critérios contidos no artigo 5º, 

conforme descrito, se justificam, pois têm como objetivo evitar que agricultores patronais e 

outros profissionais sejam beneficiados com o programa, cujo objetivo é beneficiar o 

agricultor familiar que, de fato, dependa de suas atividades agrícolas como meio de 

sobrevivência. A esse respeito, Abramovay e Veigas (1998, p. 28) afirmam que  

Os critérios que procuram delimitar o público do PRONAF-C têm o nítido objetivo 

de evitar que os fundos do programa se dirijam aos agricultores patronais ou aos 

milhares de profissionais liberais detentores de áreas inferiores a quatro módulos 



  

 

rurais. Ao mesmo tempo, é óbvio que a aplicação rigorosa da norma segundo a qual 

80% da renda familiar deve vir da agropecuária eliminaria não só médicos, 

advogados e professores que possuem um sítio, mas também milhões de unidades 

que o censo classifica como estabelecimentos, e cuja reprodução depende 

fundamentalmente de fontes que lhes são exteriores.  

Portanto, o público potencial do PRONAF-C não é igual ao conjunto dos 

estabelecimentos com menos de quatro módulos e que empregam no máximo dois 

assalariados. Não se pode ter a expectativa de que participem, de maneira 

significativa, do programa, aquelas unidades cuja oferta agrícola não permite que o 

essencial da renda familiar venha do próprio estabelecimento. 

 

 As definições legais que estabelecem o enquadramento do agricultor familiar não 

descrevem, ao menos em suas entrelinhas, o favorecimento àqueles agricultores que possam 

agir como colaboradores das grandes indústrias capitalistas. Os critérios seletivos que 

enquadram ou não um determinado agricultor familiar num perfil considerado “satisfatório” 

para a liberação de créditos acaba por excluir aquele cuja produção não esteja compatibilizada 

aos interesses das grandes indústrias, reais responsáveis pela definição e seletividade ou, no 

mínimo, fortes influenciadores nos critérios estabelecidos.  

 As críticas expostas por Petrelli (2004, p. 7), quanto à seletividade e consequente 

exclusão na liberação de créditos governamentais, apresenta alguns fatores sociais e regionais, 

pois,  

 

[...] no leque do universo considerado como sendo o de agricultores familiares o 

grupo mais economicamente integrado tem recebido as benesses desta integração e 

conseguiu fazer parte do processo de modernização conservadora. Podemos verificar 

a alta participação das liberações para fumo e soja sobre o total financiado, 

lembrando que estes produtos têm ligação direta com a produção agroindustrial e de 

exportação. Paralelamente, verificamos a baixíssima participação de liberações para 

a produção de arroz, feijão e outros produtos dirigidos ao mercado interno. Haveria 

também domínio quase que total dos recursos na região Sul nos primeiros anos de 

implantação do PRONAF que estaria sendo contrabalançado nos anos posteriores. 

 

 

 

 O autor descreve as incoerências em torno do que é sugerido como sendo abrangente e 

integrador e demonstra o poder de influência do grande capital na destinação dos recursos 

supostamente direcionados ao incentivo e manutenção das atividades agrícolas familiares.  

 Em síntese, os critérios para a liberação de recursos para o agricultor familiar 

estabelecem que o mesmo não possa possuir área superior a quatro módulos fiscais; deve 

utilizar no estabelecimento apenas mão-de-obra familiar; precisa obter renda familiar 

originalmente das atividades desempenhadas na propriedade e; deve residir ou estar próximo 



  

 

à propriedade. Está implícito, porém, que o critério predominante reside no fato deste, o 

agricultor familiar, estar em conformidade com os interesses das grandes indústrias.  

 As descrições apresentadas quanto a membros das famílias trabalharem na área urbana 

do município, mas residirem na propriedade rural, ou por hora, trabalharem na propriedade, 

no entanto residirem na zona urbana, e os que simplesmente optaram por viver na urbe, ou 

seja, direcionaram suas buscas por prosperidade e satisfação pessoal nas cidades, demonstram 

o atual estado de “desruralização” das famílias antes identificadas como predominantemente 

ligadas à agricultura familiar.  

 

3 CARACTERIZAÇÃO E SÍNTESE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DE 

RUBIATABA 

 Rubiataba foi primitivamente habitada por pessoas que se dedicavam à formação de 

lavouras, registrando-se os pioneiros José Custódio, Manoel Francisco do Nascimento e 

Gabriel Pereira do Nascimento, que chegaram à região em 1945. O município de Rubiataba, 

como núcleo populacional, surgiu efetivamente em 1949. Em 1950, iniciou-se, sob 

planificação, a construção da colônia, com o nome de “Rubiataba” (rubiácea = café; e taba = 

aldeia), em virtude da existência de cafezal nativo, cultura que dominava a região na época. 

Uma área de 150.000 hectare de terras de cultura foi dividida em 3.000 quinhões de 10 

alqueires goianos, doados a agricultores vindos de várias partes do país. Em 1952, o povoado 

já apresentava características de cidade, com considerado número de habitantes e uma notável 

particularidade: todas as ruas e praças, critério ainda mantido, recebem a denominação de 

madeiras e frutas (Rua Jatobá, Aroeira, etc.). Cidade planejada, desenvolveu-se rapidamente, 

passando diretamente de povoado a município em 12 de outubro de 1953, pela Lei Estadual nº 

807.  

 Passada a fase áurea do “café” e da colonização agrícola e com a evasão de produtores 

para outras regiões do norte, consequência também da localização um tanto afastada da 

rodovia Belém-Brasília, este grande centro urbano, cercado de terras fertilíssimas, carecia de 

impulso para seu desenvolvimento econômico. 

 A tabela a seguir traz uma ilustração do município de Rubiataba no que diz respeito ao 

seu perfil socioeconômico dos últimos vinte anos segundo Superintendência de Estatística, 

Pesquisa e Informação –SEPIN (2008). Vale salientar que os dados apresentados já se 



  

 

encontram atualizados, porém, ainda não divulgados, contudo, os que se apresentam cumprem 

a finalidade de possibilitar a análise e interpretação da formação socioeconômica do 

município e suas transformações.  

 

Tabela 1 - Perfil Socioeconômico de Rubiataba – GO. 

Aspectos Físicos 

Área Lei de Criação 
Distrito, Povoados e 

Aglomerados 

Municípios 

Limítrofes 

748,264 km² (2020) 
nº 807 de 

12/10/1953 

-Distrito: Waldelândia.  

-Povoado: Cruzeiro.  

-Aglomerados: 

Bragolândia, Goiataba e 

Santa Luzia 

Araguapaz, Ceres, 

Ipiranga de Goiás, 

Itapaci, Morro Agudo 

de Goiás, Nova 

América e São 

Patrício. 

Aspectos 

Demográficos 

 

Densidade 

Demográfica 
Eleitorado População Estimada População Rural  

25,28 hab/km² (2010) 14.511 (2018) 19.947 hab (2020) 2.228  hab (2008) 

Aspectos 

Econômicos 

 

Estabelecimentos Geradores de Emprego e Renda (2007) 

Estabelecimentos 

Agropecuários e 

Industriais 

Destilarias 
Estabelecimentos 

Bancários 

Estabelecimentos de 

comércio varejista 

(proprietário 

individual) 

774 

- COOPER-RUBI - 

Coop. Agroindústria 

de Rubiataba Ltda. 

- Banco do Brasil S.A. 

- Banco Bradesco S.A 

- Banco Itaú S.A. 

769 

Efetivo da Pecuária – cab.  

Bovinos Aves Vacas leiteiras Suínos 

84.200 (2012) 16.900 (2012) 15.000 5.137 (2017) 

 Produção Agrícola – área / t. (2007) 

cana-de-açúcar Milho Mandioca Tomate 

 6.800(ha) 

476.000(t) 

900(ha) 

2.790(t) 

60(ha) 

960(t) 

10(ha) 

800(t) 

Produto Interno Bruto - PIB (2012) 

PIB (R$ 1.000,00) 

218.897 

Aspectos 

Socioculturais 

Educação (2006) 

Ensino Pré-Escolar 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio Alunos da Creche 

335 alunos 3.471 alunos 940 alunos 98 alunos 

Taxa de Alfabetização (2000) 

86,7% 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M (2000) 

IDH-M 
IDH-M  

 Renda 

IDH-M 

Educação 

IDH-M 

Longevidade 

0,719 (2010) 0,659 0,861 0,723 

Fonte: IBGE - Cidades, 2017; Sidra, 2017. Elaborada pelos autores. 

 

 

  Os dados revelam o potencial produtivo do município e Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH satisfatório, sujeitos a variações ante as mudanças sociais e 

econômicas observadas. 



  

 

3.1 Cenário comparativo    

 A inserção da cana-de-açúcar, para fins de produção do açúcar e, principalmente, do 

álcool combustível no Estado de Goiás no final da década de 1970 e início da de 1980, teve 

como argumento o fato de que para o plantio e desenvolvimento desse tipo de cultura seria 

utilizada apenas área de pastagens e que, os agricultores da região, seriam compensados 

financeiramente além de serem priorizados nas contratações de trabalho junto as usinas 

produtoras de álcool. Tomando como base o município de Rubiataba, fica claro que tal 

argumentação não condiz com a realidade encontrada hoje. Caso as plantações de cana 

estivessem realmente concentradas em áreas de pastagem, ainda que degradadas, poderia 

supor que as demais em estado de conservação estariam em plena atividade produtiva de 

outros tipos de culturas que não a cana-de-açúcar, ou seja, não se observaria uma retração ou 

substituição das atividades antes desenvolvidas e o trabalhador rural continuaria suas 

atividades antes praticadas sem que houvesse a necessidade da suposta contratação e 

consequente mudança da condição de proprietário para de empregado. Os argumentos 

revelam que no bojo das propostas sacrifícios seriam inevitáveis, à priori, apenas observado 

no lado da comunidade rural. 

 Tais interpretações induzem a perspectiva de que o poder econômico sobressai às 

expectativas da sociedade, pois cabe a ele, o poder econômico, determinar os direcionamentos 

da sociedade quanto a seu estado ou não de dependência das grandes corporações. 

 

A concepção marxiana da sociedade distingue em cada sociedade histórica, ao 

menos a partir de uma certa fase do desenvolvimento econômico, dois momentos, 

que não são postos, com respeito à sua força determinante e à sua capacidade de 

condicionar o desenvolvimento do sistema e a passagem de um sistema a outro, 

sobre o mesmo plano: a base econômica e a superestrura [...] É verdade que também 

na concepção marxiana a relação entre base econômica e superestrutura política é 

uma relação de ação recíproca, mas resta inquestionável a ideia (sem a qual perderia 

força um dos caracteres essenciais da teoria marxista) de que a base econômica é 

sempre determinante em última instância. (BOBBIO, 2009, p. 58). 

 

 Seguindo na análise, a tabela a seguir propõe estabelecer um cenário comparativo 

quanto ao desenvolvimento canavieiro em relação a outros produtos, onde é demonstrado que 

o município de Rubiataba nem sempre fora dependente de grandes corporações e que, por 



  

 

conseguinte, o que se apresenta atualmente configura um estado de dependência da indústria 

canavieira e seu aporte nas transformações sociais. 

Tabela 2 - Desempenho da lavoura temporária e permanente de Rubiataba em 2019. 
Total de habitantes 2003 = 18.519 

Lavoura 

Temporária  

Cana de açúcar 

Lavoura 

Permanente  

Banana 

Produção p/tonelada 475.241  Produção p/tonelada 16 

Valor p/ tonelada 
 x (1000) R$ 

32.316 
Valor p/ tonelada  

x (1000) R$  
40.090 

Área plantada p/ha 6.500  Área plantada p/ha 2 

Rendimento médio kg 

p/há 
73.114  

Rendimento médio 

kg p/há 
3.000 

Fonte: IBGE, Sidra, 2021. Elaborada pelos autores. 

 

 A análise dos dados apresentados, certifica que a indústria sucroalcooleira é 

responsável pela dinâmica econômica do município. Se levado em consideração o número de 

habitantes por área plantada e o rendimento médio do cultivo, verifica-se que as lavouras 

secundárias são insuficientes para manter a economia da região em um movimento constante 

que se traduza em sustentabilidade, o que revela uma situação de dependência à indústria 

sucroalcooleira, responsável no fomento de empregos diretos e indiretos no município de 

Rubiataba. 

Um dos fenômenos que dão dimensão ao estado de dependência imposta pelos 

mecanismos do capital, é o crescente avanço na ocupação dos espaços de cultivo pelas 

grandes corporações. Nesse sentido, relevante ilustrar a evolução do capitalismo no município 

a partir dos desempenhos da atividade sucroalcooleira e sua participação em nível estadual. 

 

Tabela 3 - Área plantada e colhida de produção de cana-de-açúcar no estado de Goiás e município de 

Rubiataba - 2004 – 2005 - 2010. 

 Área Plantada 

(ha) 

Área Colhida 

(ha) 

2004 

Goiás 
                176.328 176.328 

Rubiataba                    3.200              3.200 

2005 

Goiás 
                 200.048 196.586 

Rubiataba                    3.500              3.500 

2010 

Goiás 
              578.666          578.666 

Rubiataba                   6.561              6.561 

Fonte: SEPIN (2008); IBGE 2021. Elaborada pelos autores. 

  

Chama atenção a uniformidade nas áreas plantadas e colhidas tanto no estado de Goiás 

quanto no município de Rubiataba em 2004 e 2010, em função de fatores climáticos 



  

 

homogêneos na região de plantio e o emprego de tecnologias mais eficientes. Porém, no ano 

de 2005 a nível de estado, verificou-se queda de 1,7% da área colhida em relação a área 

plantada, entretanto em Rubiataba se mostram equilibradas assim como nos anos 2004 e 2010. 

Tal observação remete à percepção quanto ao empenho da indústria sucroalcooleira instalada 

no município de Rubiataba em manter um máximo de aproveitamento e eficiência em suas 

atividades. 

 As eventuais variações para cima ou para baixo nas áreas plantadas e colhidas, bem 

como suas causas, são relevantes na perspectiva da movimentação da atividade agroindustrial 

e análises conclusivas. O que importa são as consequências da inserção do capital nos 

municípios, em função da evolução da indústria sucroalcooleira. Dentre essas várias 

consequências não se desprezam a forte influência ou mesmo interferência dos diversos 

programas de governo que trazem como propostas ações que possibilitem a capitalização do 

agricultor familiar que, sem condições financeiras, busca recursos no mercado com elevadas 

taxas de juros. Trata-se de propostas que vislumbram uma perspectiva de solução das 

incoerências geradas pela inserção do capital agrícola em detrimento da agricultura familiar. 

Como exemplo destas propostas, cita-se o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), dada sua presença em todo o território nacional e seu 

propósito de prover o agricultor familiar descapitalizado de recursos financeiros que 

possibilitem a continuidade de suas atividades. 

 

4 INSERÇÃO DO CAPITAL CANAVIEIRO NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA E 

SUAS CONSEQUÊNCIAS.  

 É equivocada a ideia de que toda evolução tecnológica e humana deva sofrer 

retrocessos em função de ideais protecionistas, pois, conforme Ianni (1997, p. 65), “Os 

aumentos de consumo, a contrapartida dos aumentos de produção, agem por sugestão ou 

emulação na criação das necessidades [...]. As necessidades passam assim a depender da 

produção”. Produzir, portanto, é necessário, pois se trata de atender as necessidades e o bem-

estar do homem. Porém, as necessidades que despontam não devem justificar os desmazelos 

quanto aos princípios da evolução social num processo natural e ótimo do seu 

desenvolvimento. 



  

 

 A inserção do capital no campo, principalmente através dos grandes complexos 

industriais, tem gerado preocupação quanto à sustentabilidade ambiental, a agricultura 

familiar e as transformações sociais decorrentes do êxodo rural, dentre outras questões. O 

agricultor familiar, portanto, sofre com a falta de incentivos para continuar suas atividades, já 

que, conforme Ehlers (1999), o governo tem direcionado seus programas de crédito agrícola 

principalmente para o grande latifúndio, uma vez que essa categoria de produtor movimenta, 

além da produção agrícola propriamente dita, também o mercado de insumos agrícolas.   

 O pequeno proprietário de terra vê-se, então, impelido a arrendar parte de sua 

propriedade para as usinas de álcool. Dessa maneira, ele obtém uma renda segura que 

possibilita pequenos investimentos na sua propriedade e a aquisição de animais de criação, 

com possibilidades no desempenho de atividades geradoras de renda complementar àquela 

adquirida com o arrendamento. Porém, proprietários cuja propriedade possui geografia 

inadequada para o cultivo da cana não despertam o interesse do arrendatário.  

 Neste contexto, é necessário entender a agricultura familiar como atividade 

dependente do sistema econômico imposto pela agroindústria. Compreender que o processo 

modernizador da agricultura reúne condições de integrar as atividades agrícolas familiares ao 

contexto de eficiência e aumento de resultados sem desvios das características e identidade 

dos propósitos na produção de alimentos.  

 O fator econômico, portanto, tem se mostrado muito mais como instrumento 

justificador dos excessos degradatórios e de excludência do que propriamente um agente 

gerador de bem-estar.  

   

5 O TERCEIRO SETOR E O DESMONTE DA AGRICULTURA FAMILIAR NO 

MUNICÍPIO DE RUBIATABA. 

 Por décadas o formato sociopolítico fora constituído pelos setores público e privado, 

sendo o primeiro caracterizado pelo Estado e administração pública, e o segundo, setor 

privado, pelo Mercado, indivíduo e iniciativa particular. A partir do surgimento de contínuos 

eventos demandados por interesses e necessidades sociais, eis que surgem as Organizações 

Não Governamentais (ONGs), caracterizando o Terceiro Setor (GRAZZIOLI et. al., 2015, 

apud RODRIGUES e JORDÃO, 2018). 



  

 

 Reconhecidamente, desde seu estabelecimento no final do século XX, o Terceiro Setor 

tem prestado importantes contribuições quando das dificuldades do Governo em atender todas 

questões de interesse direto no bem-estar da sociedade, seja na seara ambiental, da saúde, 

educação e outras (RODRIGUES e JORDÃO, 2018). 

 Sua participação na reconstrução ou mesmo criação de valores sociais, tem se 

mostrado como fundamental instrumento no acolhimento dos necessitados e elevação da 

autoestima no anseio individual ou coletivo. Sua presença em comunidades ou áreas de 

interesse tem se mostrado decisiva em questões conflitantes onde soluções emergem da 

participação de agentes mediadores que possam dar direcionamentos às decisões que tragam 

soluções de interesses comuns.   

Porém, quando as percepções da importância da participação das ONGs na busca por 

respostas ou ações que possam produzir segurança nas tomadas de decisões se voltam para o 

contexto da agricultura familiar do município de Rubiataba, estas se frustram na conclusão de 

que são insuficientes ou mesmo inexistentes as ações que possam traduzir em efeitos 

positivos e concordantes às expectativas de melhores condições para as famílias rurícolas do 

município de Rubiataba. Famílias que se dividem entre persistirem em seus objetivos de 

permanecerem em suas atividades herdadas de gerações antecedentes, ou buscarem o caminho 

que os levem a pretensas oportunidades no meio urbano.   

  A conscientização quanto à importância de se propor soluções que possam viabilizar a 

continuidade das atividades agrícolas sulcroalcooleiras sem comprometimento ao 

desenvolvimento socioeconômico da região em que se encontra o município de Rubiataba 

devem se constituir na necessidade conciliatória entre a manutenção do desenvolvimento 

socioeconômico e ações mais eficazes focadas na sustentabilidade ambiental e sobre tuto 

social.  

 As ocorrências observadas de alguns resultados positivos no desempenho das 

atividades agrícolas revelam a capacidade de adaptação do agricultor familiar às adversidades 

geradas a partir do cultivo da cana-de-açúcar no município. Associa-se a isto a busca por 

melhores meios nos modos produtivos, amenizadores de maiores perdas ocorridas, entretanto, 

insuficientes ante os desarranjos sociais havidos, e que ainda hão de vir, na agricultura 

familiar do município dadas previsões de crescimento e expansão do setor. 
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