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Introdução 

 Atualmente muito se discute sobre desenvolvimento rural, mas esta discussão se agrava 

quando consideramos como foco as comunidades de agricultores familiares, compostas por 

produtores de pequena escala, onde a gestão, a propriedade e o trabalho estão sob o controle da 

família. Estes agricultores ficaram marginalizados do processo de desenvolvimento desencadeado 

com a “Revolução Verde”, gerando uma diferença tanto social quanto econômica para estes 

produtores. Devido à carência de tecnologias e indisponibilidade de informações, encontram-se em 

situação de desvantagem ao concorrer no mercado agropecuário com grandes latifundiários 

brasileiros e produtores internacionais. 

 É verídico que um conjunto de agentes está interessado no desenvolvimento destes 

agricultores familiares. Organizações privadas, Universidades, agências multilaterais, ONGs e 

Governo são alguns dos interessados no processo de desenvolvimento destes produtores. Neste 

trabalho, adota-se como foco as relações entre o Governo e agricultores familiares, que com seu 

papel de promover a igualdade, utiliza-se de políticas públicas específicas para desencadear o 

desenvolvimento nestas comunidades marginalizadas tecnologicamente. 

 O estudo destas ações públicas levanta um questionamento que considera a disponibilidade 

das informações sobre as políticas através dos mecanismos de comunicação e as reais necessidades 

informacionais destes agricultores, onde deve-se considerar aspectos estruturais, motivacionais e 

demográficos destas comunidades.  

 Neste contexto, abre-se espaço para tratar desta questão enveredando-se nos conceitos da 

Informática Comunitária, que considera o desenvolvimento de comunidades a partir das ferramentas 

de tecnologia da informação e comunicação pela e para a própria comunidade, tornando acessíveis 

informações que realmente possuam valor para estes agricultores (GURSTEIN, 2007). Portanto, 

este trabalho procura discorrer sobre a relação entre Governo e agricultores familiares, de modo que 

as condições de desenvolvimento sejam aproximadas dos integrantes da comunidade, e que os 

incentivos públicos e as informações realmente atinja os beneficiários da maneira mais eficiente 

possível.  

 

Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo discutir sob a ótica da Informática Comunitária, 

aspectos do desenvolvimento sócio econômico rural, com foco no papel das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) em comunidades de agricultores familiares.  

O resultado do desenvolvimento destas comunidades é de interesse tanto para o setor 

privado e agências multilaterais, quanto para Universidades, ONGs e Governo. O último em 

especial, torna-se objeto específico de estudo, ao se analisar as relações deste para com as 

comunidades de agricultores familiares, através de ações e políticas públicas direcionadas ao 

desenvolvimento destas comunidades.  

Portanto, abre-se espaço para verificar a eficiência destas ações em relação às reais 

necessidades informacionais dos agricultores, as estratégias de comunicação destas políticas e a 

carência de aspectos tecnológicos que influenciam na obtenção das informações necessárias por 

estes produtores. 



 

Justificativa 

Na medida em que se discutem os obstáculos para a integração na Sociedade da Informação 

e acesso às novas tecnologias, fica claro o caráter não neutro da tecnologia. A localização 

geográfica, a falta de fundos financeiros, lacunas tecnológicas e os conhecimentos e habilidades 

necessárias para operar os sistemas são apenas alguns dos fatores que agravam o fato de que muitas 

pessoas ainda permaneçam à margem dos benefícios gerados pelo uso de novas tecnologias 

(GURSTEIN, 2007).  Estes fatores de marginalização ficam evidentes quando coloca-se em xeque a 

situação de produtores rurais de pequena escala, que ficam a parte do desenvolvimento 

desencadeado pelo uso das tecnologias e disponibilidade de informações.  

Neste contexto, é indispensável que sejam pesquisadas formas para aproximar estes 

produtores dos benefícios gerados pela tecnologia e acesso à informação, desencadeando um 

processo de desenvolvimento social e econômico para suas comunidades. O Governo, com seu 

papel de promover igualdade entre os cidadãos de uma sociedade, é um dos principais responsáveis 

por desenvolver mecanismos que possibilitem o desenvolvimento e a integração de comunidades na 

Sociedade da Informação. Portanto, é de grande importância que sejam estudadas mais 

profundamente as reais necessidades informacionais e tecnológicas de agricultores familiares, para 

que sejam avaliadas as políticas e ações que norteiam a relação do Governo para com estas 

comunidades menos favorecidas.  

 

Metodologia 

O método de pesquisa utilizado para o estudo foi de natureza qualitativa, que segundo Gil 

(1999) se preocupa em descrever características de determinado grupo ou população. Neste 

trabalho, a análise qualitativa buscou caracterizar os aspectos referentes ao desenvolvimento rural 

através de tecnologias e disponibilidade de informações, com foco nas comunidades de agricultores 

familiares e na relação destes com as ações da gestão pública.  

Através de uma revisão bibliográfica, foram mapeadas necessidades informacionais destes 

produtores de pequeno porte e políticas públicas destinadas aos mesmos. Como instrumento de 

coleta de dados foram utilizados artigos nas áreas de Informática Comunitária, Desenvolvimento 

Rural, Políticas Públicas para Agricultores Familiares, Necessidades Informacionais de Pequenos 

Produtores e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

  

Resultados  

 Dada as enormes distâncias geográficas no território expansivo brasileiro, muitas 

comunidades rurais, escassamente povoadas, se localizam afastadas dos centros urbanos, ficando 

isoladas das tendências globais de tecnologia e da ação e apoio do governo (PRADO, CÂMARA E 

FIGUEIREDO, 2011). A Globalização também é um fator que intensifica a dinâmica de exclusão 

nestas comunidades, à medida que estes pequenos produtores concorrem em condições de mercado 

com grandes latifundiários brasileiros e produtores rurais de países desenvolvidos, que já passaram 

por um processo de desenvolvimento tecnológico (SILVA, FERREIRA E PIRES, 2002). 

De acordo com Silva, Ferreira e Pires (2002) o fato que marca o histórico do 

desenvolvimento de produtores brasileiros de menor escala ser aquém do desenvolvimento de 

grandes latifundiários brasileiros e produtores de países desenvolvidos, tem grande influencia no 

modelo que o Brasil escolheu para desenvolvimento agrário, composto por “formas” de 

modernização que recaiam sobre os fatores terra e capital, a partir da chamada “Revolução Verde”. 

“A difusão massiva de novas tecnologias capitais intensivas na forma de insumos, máquinas, 

equipamentos e até mesmo métodos de plantio e manejo animal, tinham como objetivo aumentar o 

rendimento econômico por área plantada e geração de excedentes comercializáveis (SILVA, 

FERREIRA E PIRES, 2002, p.76)”. Para os autores, a introdução das relações capitalistas de 

trabalho no meio rural, transformou esta população em trabalhadores rurais cujo rendimento salarial 

e condições de vida eram (e são) aquém dos trabalhadores urbanos e de grandes produtores.  



As condições de desigualdade de agricultores familiares no país fez com que o Governo 

adotasse políticas públicas específicas de desenvolvimento social e econômico para produtores de 

menor escala. “O Estado brasileiro teve um papel fundamental [...] com a formulação de políticas 

públicas – pesquisa agropecuária, serviço de assistência técnica e extensão rural, crédito subsidiado, 

expansão da fronteira agrícola, legislação trabalhista e previdência, entre outros.” (SILVA, 

FERREIRA E PIRES, 2002, p.76) 

Porém, não basta apenas que sejam executadas ações públicas, é necessário que se crie 

mecanismos que garanta que o fluxo de informações destas políticas atinja seus beneficiários. Para 

Stefano et al (2005) uma informação pode ser enviada de diversas formas como oral, impressa ou 

eletrônica, porém quando se trata de agricultores familiares, todos estes meios são influenciados 

pelas condições destes produtores, dificultados pela distancia geográfica, nível de alfabetização e 

disponibilidade de acesso de tecnologias. Este fato caracteriza o primeiro questionamento desta 

discussão, que é a elaboração de estratégias eficazes de comunicação para promoção das 

informações sobre as ações públicas, que são altamente influenciadas pela municipalização e a 

transferência de responsabilidade, receitas e atributos aos municípios (SILVA, FERREIRA e 

PIRES, 2002). 

Silva, Ferreira e Pires (2002) afirmam que a partir dos anos 90 o conceito de 

AGRICULTURA FAMILIAR ganhou corpo se contrapondo ao conceito de “pequeno produtor”, 

cujo qual se tornou uma definição quase contábil, sendo mais uma estatística que buscava 

determinar uma categoria de pessoas a partir da quantidade de terra.  Desta forma, o conceito de 

agricultura familiar transcende a mera disposição econômico-produtiva para uma categoria de fato 

construída historicamente.  

 Sob o aspecto legal, a Lei 11.326/2006 classifica as propriedades rurais familiares como 

tendo até quatro módulos fiscais, utilizando predominantemente mão de obra própria, ser 

administrada pela família e ser a exploração da área sua principal fonte de renda. O módulo fiscal é 

uma medida expressa em hectares cujo tamanho varia para cada município, dependendo das 

condições de produção, dinâmica de mercado, infraestrutura instalada, disponibilidade tecnológica, 

além de aspectos naturais como solo e água. Portanto, para ser classificada como agricultura 

familiar não basta apenas atender ao limite de quatro módulos fiscais, mas deve enquadrar-se na 

lógica de propriedade familiar. (Agência Senado / Jornal do Senado). De forma genérica, 

Abramovay (1998) apud Muller (2007) afirma que a agricultura familiar subentende que a gestão, 

propriedade e o trabalho estejam sob o controle da família. 

Muller (2007) relata que só partir da década de 90 a agricultura familiar surge como objeto 

de política pública, com a implantação do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar), trazendo modificações importantes na constituição da rede de políticas para a 

agricultura, incorporando atores que até então estavam alheios aos acontecimentos que modelavam 

as políticas para o setor. Mas afinal, por que o Estado tem interesse na agricultura familiar? 

Abramovay (1998) apud Muller (2007) justifica este interesse na complementaridade entre os 

papéis exercidos pela agricultura familiar e o Estado, onde o grande aspecto de interesse é a 

capacidade que a agricultura familiar possui de produzir alimentos a baixo custo.  

Para garantir o desenvolvimento social e econômico nestas comunidades, surge também a 

necessidade de uma política pública de inclusão digital, para garantir que estes agricultores tenham 

acesso às tecnologias. Para este caso, o governo tem como ações fornecer incentivos para adoção de 

computadores pessoais, promover acesso universal nas escolas públicas e estabelecer pontos de 

acesso público (PRADO, CÂMARA e FIGUEIREDO, 2011). Porém, quando se tem como foco 

agricultores familiares, as necessidades de tecnologia vão além da inclusão digital. É necessário que 

haja capacitação destas comunidades isoladas para o uso efetivo das TIC, a fim de promover a 

construção de uma rede, possibilitando que estes produtores concorram igualmente com grandes 

produtores.  

Contudo, adotar um conceito de Inclusão Digital, segundo Alvear e Thiollent (2011), é 

admitir uma conotação de caridade, como se a tecnologia fosse voltada apenas para os pobres 

socialmente excluídos, por isso, a utilização de TIC para o desenvolvimento deve ser encarada 



como adoção de uma tecnologia que está comprometida com a construção da sociedade. É neste 

contexto que surge a Informática Comunitária, como um campo de estudo emergente de 

investigação de princípios relacionados ao uso da Informática. Sua definição consiste em uma 

maneira de discutir um determinado conjunto de ferramentas de informação e comunicação que 

estão disponíveis para o uso dentro e pelas comunidades locais. É uma metodologia de 

desenvolvimento comunitário através do uso das TIC para facilitar a comunicação na comunidade 

(GURSTEIN, 2007).  

Para Gurstein (2007) a Informática Comunitária é uma maneira nova e necessária de 

aproximar sistemas de informação às pessoas, e que de fato, represente uma evolução nos sistemas 

tradicionais, integrando o uso destas ferramentas com o dinamismo e adaptabilidade da vida dos 

que vivem em comunidades orgânicas. Contudo, é importante que o desenvolvimento local seja 

acompanhado de canais de comunicação popular e aberto, e da participação ativa da comunidade, 

de modo a gerar uma configuração de rede entre as pessoas (ALVEAR e THIOLLENT, 2011). 

Desta forma, haveria condições para replica e disseminação de informações, através de 

compartilhamento de conhecimentos. 

A questão principal está em como as TIC podem habilitar a capacidade daqueles que vivem 

em comunidades físicas, embasado nos conceitos da Informática Comunitária. Esta resposta se dá 

no mapeamento e identificação das necessidades informacionais destas comunidades. Para entender 

estas necessidades, deve-se considerar alguns aspectos que impactam diretamente na comunidade 

de agricultores familiares, que são fatores estruturais, de motivação e demográficos.  

Para Prado, Câmara e Figueiredo (2011) pode-se considerar como fatores estruturais a 

distância afastada que estas comunidades possuem dos grandes centros, a carência de recursos 

tecnológicos e o fator tempo disponível; os referentes à motivação estão principalmente 

relacionados à disposição para a aprendizagem e o preparo para o futuro; e os fatores demográficos 

sãos os relacionados a gênero, idade e educação. 

 Ao considerar este conjunto de fatores, Meitei e Devi (2009) definem seis grupos de 

necessidades informacionais básicas de agricultores que devem ser atendidas: 

1) Aquisição de Campo: Os agricultores devem conhecer os diferentes tipos de esquema e 

subsídios de compra de terras agrícolas;  

2) Insumos Agrícolas: Os agricultores precisam de informação sobre a variedade de 

sementes, pesticidas, equipamentos agrícolas, condições do tempo, tecnologia de 

colheita e pós colheita; 

3) Tecnologia Agrícola: Os agricultores precisam de informações sobre inovação 

tecnológica em suas fazendas; 

4) Crédito Agrícola: Os agricultores precisam conhecer meios para obtenção de créditos e 

termos de empréstimos; 

5) Marketing Agrícola: Informações sobre o dia-a-dia dos preços de transações das diversas 

culturas; 

6) Tecnologia de Alimentos: Informações sobre o pós colheita, para obter máximo 

benefício de suas culturas. 

Cada comunidade possui suas características, seu contexto atual, seus princípios e valores, e 

objetivos comuns. Constitui uma identidade cultural em torno do desenvolvimento de aptidões 

associativas em prol do interesse público, participação popular ativa e direta e, maior 

conscientização das pessoas sobre a realidade em que estão inseridas (PERUZZO e VOLPATO, 

2009). Para Meitei e Devi (2009) só os agricultores estão em condição de dizer se uma informação 

atende realmente suas necessidades. Informações de contexto específico tem maior valor para os 

agricultores do que publicações de natureza geral. Baseado nesta afirmação abre-se espaço para 

tratar destas questões sob o olhar da Informática Comunitária, onde os agricultores deveriam 

participar ativamente do processo de criação de produtos de informação, incorporando assim sua 

própria experiência e conhecimento local no conhecimento a ser disseminado pelas TIC.  

 

Conclusões 



 Dado o contexto atual em que se encontram os agricultores familiares e as ações públicas 

para desenvolvimento da comunidade destes produtores, discute-se a necessidade de políticas e 

ações mais modernas e participativas por parte do governo, assim como a elaboração de estratégias 

de comunicação mais pontuais para estas políticas e que realmente atinja os beneficiários, de forma 

com que sejam compreendidas pelos agricultores e que sejam utilizados canais de comunicação de 

fato acessíveis para estes indivíduos. 

São necessárias ações que vão além de incentivos / subsídios e do cumprimento de metas de 

inclusão digital, mas que motive a participação destes agricultores no processo de desenvolvimento, 

empoderando-os para que possam utilizar de fato as ferramentas tecnológicas, obtendo informações 

que realmente supra suas necessidades, e desenvolvendo capital social nestas comunidades, assim 

como o fortalecimento local e a redução da pobreza destes produtores. 

Um exemplo de ação pública que está se expandindo na América Latina é a iniciativa de 

instalação de Telecentros em comunidades rurais, facilitando o acesso público aberto para os 

produtores e possibilitando um suporte informacional e de treinamento. Porém, Prado, Câmara e 

Figueiredo (2011) ressaltam que ainda existe pouca evidência empírica que indique se sua 

existência realmente promova a inclusão digital. Fato é que já observa-se iniciativas discretas de 

aproximar os agricultores de tecnologias levando em conta as necessidades informacionais destas 

comunidades e considerando seus aspectos estruturais, motivacionais e demográficos. Olhar para o 

desenvolvimento rural sob a ótica da Informática Comunitária pode ser um meio de se construir o 

desenvolvimento de forma sustentável nestas comunidades. 
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