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RESUMO 

O objetivo deste resumo foi apresentar a percepção sobre as relações de confiança com relação a órgãos de 

apoio ao produtor rural e satisfação com as condições sociais dos agricultores (pequeno, médio e grande 

porte) da microbacia dos Córregos São Pedro e Araras no município de Bambuí – MG. Para tanto foi 

realizada uma pesquisa qualitativa, baseada em um estudo descritivo. A coleta de dados por meio da 

aplicação de questionário semiestruturado a 70 produtores inseridos na microbacia. Obteve-se que as 

instituições que inspiraram maior confiança, demonstrando laços mais fortes pelos produtores foram na 

ordem de importância a família, os vizinhos, EMATER, universidades, igreja, IBAMA, IEF e ministério 

público. Com relação à satisfação com as condições sociais, os principais fatores limitantes, foram ligados 

principalmente às condições das estradas e falta de apoio aos pequenos produtores (assistência técnica, 

informação sobre políticas públicas). Pode-se concluir que na microbacia estudada há a presença de boas 

relações de confiança entre as famílias e os vizinhos, demonstrando um capital social comunitário forte. 

 
Palavras-chave: microbacia, capital social, relações de confiança, satisfação. 
 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Sepúlveda (2005) espera-se que na gestão dos aspectos sociais, perceba-se a 

agregação de atores do desenvolvimento atentando para, em primeiro lugar, as diversas formas de 

organização e de participação nos processos de tomada de decisões e à organização dos diversos grupos de 

interesses, formados em torno das necessidades percebidas como sendo comuns. Em segundo lugar, ao tipo e 

força das interações criadas e, ou, existentes entre a sociedade civil e os governos locais e regionais, assim 

como em outras instâncias instituídas pelo setor público.  

Nazzari (2006) menciona que o capital social é uma teia invisível que sustenta todas as relações 

sociais. Portanto, se a sociedade não for organizada e seus níveis de confiança forem baixos, a desconfiança 

impede as pessoas de associar-se, cooperar e participar das questões políticas emergentes para o 

desenvolvimento das comunidades em que vivem. Sabe-se que, as crenças e valores culturais e a abertura 

para novos conhecimentos e técnicas vivenciadas e trocadas pelos demais produtores rurais, podem formar 

uma rede importante de cooperação e expandir o capital social e o desenvolvimento sustentável nas 

comunidades. 

Para Sachs (2004) a produção de meios de subsistência depende da combinação de acesso a ativos 

requeridos para a produção de bens e serviços para auto-consumo, no âmbito da economia doméstica; acesso 
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ao treinamento e assistência técnica, técnicas e ativos necessários e produção de bens orientados para o 

mercado mediante o auto-emprego; disponibilidade de trabalho decente; acesso universal aos serviços 

públicos; acesso à habitação construída e disponibilidade de tempo livre para atividades não produtivas. O 

autor menciona, ainda, que para que ocorra um desenvolvimento que inclua os menos favorecidos requer, 

prioritariamente, que se garanta o exercício dos direitos civis, cívicos e políticos, e que, além disso, o 

conjunto populacional deva ter, também, oportunidades iguais de acesso a serviços públicos, tais como 

educação, segurança, transporte, proteção à saúde e moradia.  

A agricultura, nesse sentido, precisa ser entendida como atividade econômica e sociocultural – uma 

prática social – realizada por sujeitos que se caracterizam por uma forma particular de relacionamento com o 

meio ambiente. Esta faceta da dimensão cultural não pode e não deve obscurecer a necessidade de um 

processo de problematização sobre os elementos formadores da cultura de um determinado grupo social. 

Nesse contexto, o desenvolvimento rural sustentável deve ser concebido a partir das concepções culturais e 

políticas próprias dos grupos sociais, considerando-se suas relações de diálogo e de integração com a 

sociedade maior, através de representação em espaços comunitários ou em conselhos políticos e 

profissionais, numa lógica que considera aquelas dimensões de primeiro nível como integradoras das formas 

de exploração e manejo sustentável dos agroecossistemas. 

O presente resumo apresentou as relações de confiança e satisfação com as condições sociais, 

elencadas pelos produtores rurais da micro-bacia hidrográfica dos Córregos São Pedro e Araras no município 

de Bambuí – MG.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa se caracterizou como qualitativa, sendo realizada por meio de um estudo descritivo. A 

área de abrangência do estudo está inserida na Bacia do Rio São Francisco, envolvendo a região do Alto São 

Francisco (das nascentes à confluência do Rio Jequitaí, MG), especificamente na sub-bacia do Rio Ajudas. A 

microbacia dos Córregos São Pedro e Araras encontra-se completamente na área rural do município de 

Bambuí – MG, totalizando 7.415 ha. 

Com o intuito de se alcançar os objetivos propostos a primeira etapa do estudo consistiu em 

identificar os produtores rurais inseridos na área de drenagem da microbacia dos Córregos São Pedro e 

Araras. Primeiramente, foi realizado um delineamento da área de drenagem, obtido por meio de SIG 

(Sistemas de Informações Georeferenciadas) e, em seguida, buscou-se informações junto à EMATER e IMA 

do município para identificar quem e quantos seriam estes produtores. Foram identificados 74 produtores 

rurais nesta microbacia. Deste total, obteve-se 94,59% de respondentes, ou seja, 70 produtores, que são os 

sujeitos centrais desta pesquisa. Sendo, seis de grande porte, nove de médio porte e cinquenta e cinco 

produtores de pequeno porte. 

Os procedimentos de coleta dos dados foram realizados por meio de dados primários e secundários. 

Os dados secundários foram obtidos por meio de pesquisa bibliográfica e permitiram a construção da 

fundamentação teórica e caracterização da área de estudo. O instrumento de coleta dos dados junto aos 
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produtores rurais foi um questionário semi-estruturado. A análise dos dados foi por meio da técnica de 

análise de conteúdo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Relações de confiança 

 Muitos estudos abordaram a importância das relações de confiança no contexto rural para mensurar o 

capital social. Relações familiares e de vizinhança, relações de amizade e relações profissionais podem 

constituir formas latentes de capital social e esse conjunto de normas informais é que promovem a 

cooperação entre dois ou mais indivíduos. Logo é da existência e do compartilhamento dessas normas que 

surge confiança e redes entre indivíduos (ABRAMOVAY, 2000; BOURDIEU, 1980; CASTILHOS, 2002; 

VILLELA, 2001). 

 A confiança do produtor rural em dezessete instituições de apoio foi levantada. As instituições que 

inspiraram maior confiança, demonstrando laços mais fortes pelos produtores foram na ordem de 

importância a família (90%), os vizinhos (77,14%), EMATER (58,57%), universidades (57,14%), igreja 

(56,52%), IBAMA (38,57), IEF (32,56%) e ministério público (31,43%).  

 As instituições de apoio que os produtores confiam parcialmente foram as empresas (65,22%), 

governo federal (51,43%), governo estadual (48,57%), mídia (48,57%), IEF (32, 86%), sindicato e 

associações (37,14%), sistema judiciário (34,29%) e polícia ambiental (34,29%). As instituições que mais 

geraram desconfiança, ou que denotaram laços sociais mais fracos com os produtores rurais foram o governo 

municipal com 47,14%, o sistema judiciário (27,14%), os sindicatos e associações (25,71%) e o ministério 

público (24,29%). 

 É importante ressaltar que as instituições menos conhecidas dos produtores ou as quais estes não 

souberam avaliar a confiança foram as ONGs (Organizações Não-Governamentais) com 55,71%, sindicatos 

e associações (25,71%), ministério público e IEF, ambos com 20% das opiniões dos respondentes (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Confiança em algumas instituições de apoio aos produtores 
Fonte: Dados da pesquisa (2011). 
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 As instituições de maior confiança para produtores rurais de pequeno médio e grande foram famílias 

e vizinhos, em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Em terceiro lugar, a instituição de maior 

confiança para os produtores de grande porte foi a universidade, para os médios a EMATER e a igreja para 

os pequenos. Na quarta posição e empatados o IEF e EMATER foram de total confiança para os grandes, 

bem como mídia e universidade para os médios e EMATER para os pequenos. 

 Do lado oposto de avaliação, tem-se que os pequenos produtores confiam menos no governo 

municipal (49%), sindicatos rurais e associações (25%), polícia ambiental, ministério público e sistema 

judiciário com 20% dos produtores afirmando não confiar. Os médios produtores confiam menos no IEF e 

sistema judiciário, ambos com 55,56% das opiniões dos entrevistados, seguido pelo governo municipal e 

ONGs com 44% e com 33% o governo estadual e ministério público. Por fim, as instituições que os grandes 

produtores mais desconfiam, dentre as 17 apresentadas, foram o sistema judiciário e ministério público, 

ambos com 50% das opiniões, empatadas também estão o governo municipal, os sindicatos e associações e a 

igreja com 33% de desconfiança.  

   

Satisfação quanto ao acesso às condições sociais na microbacia estudada 

 Indagou-se aos produtores rurais da microbacia sobre suas opiniões gerais e específicas referentes às 

condições sociais que têm acesso e o que se obteve como respostas foram que 40% sentem-se mais ou menos 

satisfeitos. Trinta e nove (39%) sentem-se satisfeitos e 21% não se sentem satisfeitos com as condições 

sociais.  

 Dentre os entrevistados que representaram 40% daqueles que se sentiram mais ou menos satisfeitos, 

68,5% relatou que a situação das estradas é a que mais os incomodam e atrapalham, por gerar prejuízos 

diretos no deslocamento, de crianças para a escola e escoamento da produção. Em segundo lugar destacam-

se problemas referentes à educação de seus filhos com 12,2%, demonstrando apreensão sobre o transporte 

escolar e perspectivas de melhoria da escolaridade. Em terceiro lugar aparecem transtornos relativos à saúde 

(9,7%). Na quarta posição, com 7,2%, apontaram a dificuldade de acesso aos meios de comunicação, 

principalmente relativos aos sinais de recepção de telefonia móvel e internet, ou seja, inseridos no contexto 

da exclusão digital, seguindo com 2,4% relacionando as problemáticas referentes a necessidades de 

melhorias em sua moradia. 

 Para os 21% de produtores rurais (15 respondentes) totalmente insatisfeitos as causas de 

descontentamento da maioria giraram em torno da situação das estradas e da saúde, da educação dos filhos, e 

por problemas gerais (não há acesso aos serviços sociais na microbacia ou que têm de recorrer ao município 

em busca de solução para os problemas de ordem social).  

 A satisfação com as condições sociais relativas ao porte demonstra que os pequenos e médios estão 

mais satisfeitos. Dos pequenos 24 (43,64%) estão totalmente satisfeito e 22 (40%) mais ou menos e nove 

(16,36%) insatisfeitos; dos médios, quatro (44,44%) estão totalmente satisfeitos, dois (22,22%) mais ou 

menos e três (33,33%) insatisfeitos. A maioria dos grandes (50%) encontra-se insatisfeita, um satisfeito 

(16,67%) e dois (33,33%) totalmente satisfeitos.  
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CONCLUSÕES  

Pode-se concluir que as instituições que inspiraram maior confiança, demonstrando laços mais fortes 

pelos produtores foram na ordem de importância a família, os vizinhos, EMATER, universidades, igreja, 

IBAMA, IEF e ministério público.  

A percepção dos produtores rurais quanto às condições sociais permitiu identificar a convergência de 

pequenos, médios e grandes produtores relativos à avaliação negativa das condições das estradas e, 

positivamente, sobre a segurança e capital social comunitário forte.  A forma como foi percebido o 

acesso às condições sociais pelos produtores rurais pode ter origem na escolaridade e, consequentemente, no 

porte dos produtores. Neste trabalho, observou-se que a escolaridade está intimamente relacionada ao porte. 

Assim, a maioria dos produtores com ensino superior é de grande porte, os de médio porte, em sua maioria 

tem o ensino médio ou técnico e a concentração de baixa escolaridade, com ensino fundamental e primário 

foram entre os pequenos produtores.  

 Percebeu-se neste trabalho que os produtores de pequeno porte estão, de forma geral, mais satisfeitos 

com as condições sociais, ao passo que os de médio e grande porte demonstraram maior insatisfação. Assim, 

a maior escolaridade, representou mais acesso à informação e, consequentemente maior grau de urgência 

sobre o acesso às condições sociais. 
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