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O trabalho analisa as concepções convencionais sobre desenvolvimento em face de 

aspectos da experiência vivida pelas pessoas. Parte-se de um exame das noções que 

geralmente são atribuídas ao desenvolvimento, isto é, tanto ao modo em que estes são 

mensurados através indicadores quantitativos, índices e rankings, quanto como 

identificam e aceitam a premissa do desenvolvimento equivalente apenas a grandes 

investimentos estruturais tais como em estradas, máquinas e caminhões. O objetivo 

consiste em confrontar estas duas dimensões, as medidas e os resultados objetivos do 

desenvolvimento, com aspectos do vivido por agricultores orgânicos. Os procedimentos 

metodológicos conjugam duas formas de análise: índices amplamente utilizados no 

Brasil e no RS – o IDESE (FEE, RS), o IDH (ONU) e o IQD (IPEA), que utiliza o 

governo federal para analisar e conduzir planejamento sobre a qualidade do 

desenvolvimento brasileiro – e entrevistas previamente realizadas com agricultores/as 

orgânicos no Oeste do Estado de Santa Catarina, na ótica de compreender os 

significados do desenvolvimento para esses produtores/as. Resultados mostram que 

alguns índices têm sido aprimorados na tentativa de envolver outras dimensões do 

desenvolvimento (sociocultural, política e ambiental), entretanto, projetos de 

desenvolvimento continuam pautando sua eficiência se resultados são otimizados em 

aspectos econômicos e de infraestruturas. Quando confrontamos isto com o vivido por 

agricultores orgânicos, os modos e estilos de construir o trabalho rural permitem refletir 

de maneira distinta acerca dos sentidos dados ao desenvolvimento. A produção de 

alimentos orgânicos apresenta seu diferencial na não utilização de pesticidas, no entanto 

através da pesquisa observa-se que no contexto estudado o sentido do desenvolvimento 

perpassa por distintas percepções que não limitam apenas ao valor monetário e 

pragmático que habitualmente se relaciona ao desenvolvimento. Envolve uma gama de 

questões que incluem a busca de autonomia associada à valorização e à identificação 

com a terra, a convivência com a família, o valor atribuído à cooperação e a 

preocupação com consumo de alimentos saudáveis. 
 
 

 


