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(...) 

For always roaming with a hungry heart 

Much have I seen and known; cities of men 

And manners, climates, councils, governments, 

Myself not least, but honoured of them all; 

And drunk delight of battle with my peers; 

Far on the ringing plains of windy Troy. 

I am a part of all that I have met; 

Yet all experience is an arch wherethrough 

Gleams that untravelled world, whose margin fades 

For ever and for ever when I move. 

How dull it is to pause, to make an end, 

To rust unburnished, not to shine in use! 

As though to breathe were life. Life piled on life 

Were all too little, and of one to me 

Little remains: but every hour is saved 

(…) 

Tho' much is taken, much abides; and though 

We are not now that strength which in old days 

Moved earth and heaven; that which we are, we are; 

One equal temper of heroic hearts, 

Made weak by time and fate, but strong in will 

To strive, to seek, to find, and not to yield. 

 

----- 

Trecho do poema "Ulysses", de  Alfred Tennyson (1809 - 1892). 

  



 

RESUMO 

 

ALVES FILHO, J. P. Dinâmicas dos modos de vida e saúde ambiental no campo: 

os projetos de desenvolvimento sustentável em assentamentos rurais no Estado 

de São Paulo. 2012. 243 p. Tese (Doutorado em Saúde Pública). Faculdade de Saúde 

Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

Introdução - No Brasil, o contexto de algumas iniciativas voltadas ao 

desenvolvimento rural sustentável se mostra dissociado de um olhar sobre a saúde 

pública. A provável “invisibilidade” das inter-relações envolvendo as formas de 

intervenção nos ambientes naturais, os processos produtivos, a organização social e 

as questões de saúde, pode ser parte da explicação a ausência de uma visão integral. 

Objetivo - compreender como são percebidas as inter-relações entre os aspectos de 

saúde ambiental e os modos de vida, por parte de populações de assentados rurais 

que constituem alvo de políticas públicas inspiradas em princípios baseados no 

conceito de desenvolvimento sustentável. Método - Pesquisa qualitativa, baseada em 

estudo de caso explanatório e descritivo, abordando os “Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável” em assentamentos rurais das regiões central e 

nordeste do Estado de São Paulo e desenvolvida mediante: a) oficinas de trabalho 

com atores, envolvendo os participantes dos projetos de assentamentos, discutindo 

aspectos sobre saneamento básico, manejo de resíduos e uso de agrotóxicos, dentre 

outros aspectos envolvendo a saúde ambiental, e b) entrevista semi estruturada, 

realizada junto a mediador de interlocução da organização social nos assentamentos. 

O trabalho de coleta de informações foi iniciado após prévia aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa Resultados - Há um grande distanciamento entre o discurso 

propositivo de algumas políticas públicas inspiradas nos princípios da 

sustentabilidade e a realização objetiva de sua prática, sobretudo na incorporação da 

dimensão dos aspectos de saúde pública. Todavia, no caso dos Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável em assentamentos rurais no Estado de São Paulo, tal 

dissociação não se manifesta no âmbito de percepção dos sujeitos, público-alvo de 

tais projetos. Para estes a construção de um modo de vida sustentável não pode 

prescindir da atenção primária aos aspectos de saúde ambiental como fator de 

desenvolvimento humano.  

 

Descritores: Desenvolvimento Sustentável; Saúde das Populações Rurais; 

Assentamentos Rurais; Políticas Públicas  



 

ABSTRACT 
 

ALVES FILHO, J. P. Dinâmicas dos modos de vida e saúde ambiental no campo: 

os de desenvolvimento sustentável em assentamentos rurais no Estado de São 

Paulo/ Dynamics of the livelihoods and environmental health in rural areas: 

sustainable development projects in rural settlements of São Paulo State. 2012. 243 

p. Thesis (Ph.D. Thesis). Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 
 

Introduction - In Brazil, the context of some public policies designed under the 

paradigm of sustainable rural development appears dissociated from a look at public 

health. The probable "invisibility" of the interrelationships involving the forms of 

intervention in natural environments, productive process, social organization and 

health issues, may be a partial explanation for the lack of a more comprehensive and 

integrated approach. Objective - This study aimed to investigate how settlers 

involved in new experiences of rural settlements policymaking inspired on the 

concept of sustainable rural development perceives the relationships between 

lifestyles and environmental health issues in rural areas. Methods - Qualitative 

research based on an explanatory and descriptive case study, approaching the 

"Sustainable Development Projects” in rural settlements of central and northeastern 

São Paulo State. Information collected by: a) focus groups workshops involving 

participants of the settlement projects, discussing aspects of sanitation, waste 

management and use of pesticides, among other matters involving environmental 

health, and b) semi-structured interview with open questions, conducted with 

mediator on social organization in the settlements. Procedures developed after the 

Ethics Research Committee approval. Results - There is a large distance between the 

discursive content of policies concerned with sustainable development, as in the case 

of the sustainable development projects in rural settlements in the State of São Paulo, 

and the practice action of their purpose, particularly in the incorporation of issues 

related with public health. However, this dissociation does not manifest itself in the 

perception of the settlers involved in a such projects. For them the construction of a 

sustainable lifestyle cannot ignore the central role of primary attention on aspects of 

public health as a fundamental factor for human development. 

Descriptors: Sustainable Development; Rural Health; Rural Settlements; Public 

Policies  
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APRESENTAÇÃO 

 

Dentre as diversas atividades exercidas pela humanidade a agricultura exerce 

papel primordial. Tal importância se manifesta especialmente pela óbvia centralidade 

da questão que envolve a produção de alimentos limpos, saudáveis, suficientes e 

acessíveis para as camadas crescentes da população mundial, por seu papel potencial 

como atividade geradora de emprego e renda e, ainda, por razão das consideráveis 

interfaces existentes entre as atividades agrícolas e as mais emergentes questões 

ambientais dos nossos dias. 

 

Os avanços na produção agropecuária mundial nos últimos 50 anos são 

facilmente observáveis. Tal quadro de evolução pode ser explicado em parte pela 

expansão da base de produção, e também pelo incrível aumento na produtividade, 

fortemente influenciada pelas inovações tecnológicas trazidas à agricultura, em 

especial com a motomecanização, a química agrícola, a genética e as tecnologias da 

informação. 

 

Tal processo de evolução é fruto de uma longa jornada histórica de 

enfrentamento aos desafios colocados ao conhecimento humano, em diversos ciclos 

civilizatórios, na busca de soluções para o suprimento de alimentos e insumos para as 

parcelas crescentes dos aglomerados humanos. 

 

Como exemplo, tomado na escala de tempo do período de transição entre as 

sociedades feudais e a era pré-industrial, se constata que ao longo de trezentos anos, 

entre os séculos XVI e XIX os países temperados duplicaram sua produtividade 

agrícola, acompanhando o sucesso da primeira revolução industrial. Tal escalada 

produtiva esteve baseada na substituição do alqueive por pastagens artificiais, no 

incremento das práticas de mondas e no aumento dos rebanhos, caracterizando um 

movimento denominado como "primeira revolução agrícola" (MAZOYER e 

ROUDART, 2010). 
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Ao final do século XIX e início do século XX, com o desenvolvimento da 

indústria de máquinas, equipamentos mecânicos e novos meios de transporte 

aplicados à agricultura, um novo patamar produtivo passa a ser alcançado, 

corroborado por novas possibilidades técnicas decorrentes da segunda revolução 

industrial: a motorização e a grande mecanização. Tais avanços da motomecanização 

aliados aos processos de quimificação (uso de adubos minerais e produtos químicos 

para tratamentos sanitários vegetais e animais), de melhoramento genético vegetal e 

animal, de especialização produtiva dos estabelecimentos agrícolas (a partir do 

estabelecimento de cadeias industriais a montante - indústrias extrativas, mecânicas e 

químicas - e a jusante - indústrias de armazenamento, transformação e 

comercialização - das atividades agrícolas) e, ainda, da crescente divisão horizontal 

(inter-regional) e vertical (entre produção agrícola e atividades a montante e a 

jusante) do trabalho, resultaram na imensa mutação dos sistemas agrícolas até então 

praticados, caracterizando um movimento posteriormente denominado como a 

"segunda revolução agrícola" (MAZOYER e ROUDART, 2010). 

 

Alterações significativas experimentadas pela estrutura agrícola em todo o 

mundo, ao longo do século XX, levaram a profundas modificações nas relações de 

produção, na base técnica adotada e na gestão dos recursos naturais: Ao lado desse 

processo de avanço observa-se também o incremento de problemas decorrentes do 

modelo hegemônico de agricultura concebido na matriz da "segunda revolução 

agrícola”.  

 

Decuplicando a produção e quintuplicando a produtividade do 

trabalho, esse novo sistema agrícola e alimentar - composto por subsistemas 

especializados, que exploravam materiais biológicos selecionados, conforme as 

exigências - se mostrou capaz de alimentar de maneira pletórica toda uma 

população em que apenas uma ínfima fração deve ainda se dedicar às tarefas 

agrícolas. (MAZOYER e ROUDART, 2010). 

 

Entretanto, tais alterações começaram a manifestar suas limitações traduzidas 

por crises surgidas de problemas ligados às esferas econômicas, sociais e, 

notadamente, ambientais: 
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No entanto, os maiores triunfos, quando mal dominados, acabam 

sempre em excessos. A agricultura moderna será perigosa, como foram todas 

as novas agriculturas que a antecederam, enquanto o uso de novos meios e 

novos métodos de produção não forem confirmados para evitar os abusos e 

inconvenientes. (...) O excessivo desconhecimento e o menosprezo pelo passado, 

a demasiada pressa e a presunção inovadoras, a excessiva produtividade 

puramente quantitativa, as pouquíssimas precauções humanas, ecológicas e 

qualitativas conduzem, forçosamente, a longo prazo, à enorme concentração 

das atividades de cultivo e de criação, ao excessivo esvaziamento de várias 

regiões, gerando expressivo êxodo e desemprego (...). (MAZOYER e 

ROUDART, 2010) 

 

Mesmo ao início desse processo de concepção e prática de um novo modelo 

de sistema agrícola (altamente baseado em tecnologias nas áreas de 

motomecanização, química e genética) e ainda antes do movimento de expansão 

desse modelo aos países periféricos em relação aos centros desenvolvidos 

(movimento denominado como Revolução Verde
i
), alguns pesquisadores e 

estudiosos das questões envolvendo agricultura e ambiente já alertavam para as 

consequências indesejáveis desse novo modelo. Um exemplo disso foi o alerta que 

fez Sir Albert Howard, em seu interessante estudo desenvolvido na década de 1930, 

o qual culminou na publicação de destacado livro nomeado sugestivamente como 

"Um testamento agrícola"
ii
. Em seu estudo Sir Howard previu a inviabilidade de 

qualquer sistema agrícola que não tomasse em consideração, com a importância 

devida, o papel fundamental dos processos biológicos na manutenção da fertilidade 

dos solos, preconizando assim um olhar holístico para o processo de produção 

agrícola, contribuindo para o estabelecimento dos primeiros alicerces de uma ainda 

incipiente busca de mudança de paradigma na pesquisa e prática agrícola de sua 

época. 

  

                                                 
i
 A partir da década de 1950, o modelo da chamada "segunda revolução agrícola" transcende os 

limites dos países desenvolvidos e passa a ser amplamente difundido nos países então considerados 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Tal expansão ocorre na forma da difusão técnica, seguindo 

os moldes dos serviços do sistema de extensão rural dos EUA, fomentando a aplicação de "pacotes 

tecnológicos" que preconizavam o uso de sementes modificadas pelas técnicas de melhoramento 

genético e hibridação, tecnologias estas que, por sua vez, foram desenvolvidas partindo-se de 

pressupostos e contextos tecnológicos complementares e indispensáveis - a motomecanização e a 

química agrícola -, de forma a possibilitar a completa expressão dos benefícios de produtividade 

previstos pelo "pacote tecnológico" (MAZOYER e ROUDART, 2010). No caso brasileiro, a escolha 

do modelo de modernização da agricultura seguindo os preceitos da "Revolução Verde" foi resultante 

da consolidação prática da disputa política em torno das discussões sobre os rumos do 

desenvolvimento econômico do país. 
ii
 Publicação original intitulada "An Agricultural Testament" (Oxford University Press, London, 

1943). Edição brasileira publicada em 2007 (HOWARD, A. S. Um testamento agrícola. Tradução de 

E. L. Jesus. São Paulo: Expressão Popular, 2007).  
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Tomando-se esse contexto de evoluções e contradições é possível observar 

que, em conjunto com as discussões mais amplas sobre os rumos do 

desenvolvimento socioeconômico nos mais variados setores das atividades humanas, 

também na agricultura o conceito de sustentabilidade encontra terreno fértil de 

iniciativas na busca de sua aplicação, na tentativa de superação dos constrangimentos 

impostos pelo modelo atual do sistema agrícola hegemônico e suas limitações. 

 

Para alguns autores a ideia de sustentabilidade associada às questões de 

crescimento ou desenvolvimento econômico seria apenas uma extensão de um 

conceito que já vinha sendo construído em torno dos estudos da atividade agrícola. 

“Tudo indica que o lançamento da expressão desenvolvimento sustentável tenha tido 

como fonte de inspiração a noção de agricultura sustentável, pois esta já contava 

com alguma tradição nos debates dos agrônomos e dos agroeconomistas” 

(EHLERS, 1996: 125). 

 

No Brasil, algumas iniciativas recentes têm sido direcionadas no sentido da 

construção de políticas públicas concebidas sob a ótica do desenvolvimento rural 

sustentável. 

 

 Especificamente no contexto das políticas de reforma agrária se observa um 

grande esforço comunicação institucional dando notícias sobre a implantação de 

projetos de desenvolvimento sustentável associados às políticas de assentamentos 

rurais no território nacional. 

 

Entretanto, como exemplo do que ocorre com grande parte das iniciativas e 

das políticas públicas inspiradas nos preceitos da sustentabilidade, nem sempre a 

questão da saúde encontra-se explicitada como um dos focos centrais dos 

diagnósticos, das avaliações e das intervenções geradas por políticas de 

desenvolvimento rural sustentável. 

 

Da mesma forma, verifica-se que, por grande parte dos formuladores de 

políticas públicas, dos integrantes das redes sociotécnicas participantes das etapas de 

implantações e, ainda, dos atores sociais que constituem as populações-alvo de tais 

políticas, ainda é incipiente e restrita a percepção quanto aos efeitos e impactos 
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(positivos ou negativos) dos modos de produção agrícola na perspectiva da saúde 

ambiental das populações do campo. 

 

Assim, a pergunta geral que orientou o presente trabalho investigativo dirigiu-

se a buscar explicitar como são entendidas as inter-relações entre os aspectos de 

saúde ambiental e os modos de vida no campo, no âmbito do público-alvo que 

contribui na formulação e na prática de políticas que visam o desenvolvimento rural 

sustentável. 

 

Como resposta provisória ao problema formulado partiu-se da hipótese de 

que haveria certa "invisibilidade" das inter-relações entre mudanças nos modos de 

vida, promovidas sob o paradigma de sustentabilidade, e os aspectos de saúde 

ambiental e qualidade de vida das populações envolvidas, por parte dos diversos 

atores sociais dedicados às práticas de formulação e implantação de políticas 

públicas de desenvolvimento rural.  

 

De forma geral, os passos metodológicos adotados para a consecução desta 

pesquisa foram constituídos por duas etapas de realização, buscando-se, inicialmente, 

o desenvolvimento de uma reflexão teórica sobre alguns fundamentos que norteiam a 

construção de abordagens integradas sobre agricultura, saúde e ambiente (capítulo 4); 

os aspectos desafiantes da construção conceitual da noção de desenvolvimento 

sustentável (capítulo 5); e, ainda, a discussão sobre a noção de agricultura sustentável 

no contexto do reconhecimento do termo como parte de uma questão agrária atual e 

relevante (capítulo 6). Posteriormente, um segundo passo metodológico foi 

desenvolvido na direção de um trabalho de pesquisa empírica, visando o estudo de 

caso explanatório sobre a trajetória geral dos assentamentos rurais no Brasil e, em 

especial, o caso de alguns assentamentos denominados como Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável (assentamentos PDS) no Estado de São Paulo; 

desenvolvendo ainda um estudo empírico de caráter participativo, buscando o 

entendimento sobre a percepção dos impactos e efeitos que podem ser apropriados ao 

quadro de saúde das populações que são alvo de políticas públicas de 

desenvolvimento rural sustentável (capítulo 7). As conclusões sobre os aspectos 

identificados no estudo são apresentados ao final do trabalho (capítulo 8). 
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CONCLUSÕES 

 

 

O caso dos projetos de desenvolvimento rural em assentamentos rurais do 

estado de São Paulo, investigados neste estudo, em um contexto, que se pretendeu 

aqui, inserido nos âmbitos maiores do ecossistema humano envolvido, representa um 

exemplo de como ainda há uma grande caminhada para superar o distanciamento 

existente entre os discursos e enunciados das políticas públicas inspiradas nos 

princípios da sustentabilidade e a realização objetiva de sua prática, sobretudo na 

incorporação da dimensão dos aspectos de saúde pública, os quais seguem 

permeados por certa "invisibilidade". 

 

A contrapartida prática e fidedigna da retórica de uso da noção de 

desenvolvimento sustentável como vetor de inspiração para a concepção e 

implantação de políticas públicas nos assentamentos rurais no Estado de São Paulo 

escolhido para o estudo, não resiste ao mais breve exame sobre as condições reais de 

vida e trabalho das populações de assentados envolvidos em tais projetos. 

 

Mesmo tendo em conta a complexa gama de relações e interlocuções sociais 

que são parte constante das arenas de negociações e construções das políticas 

agrárias no país, em geral, ao se constatar que as mais elementares condições de 

saneamento básico são colocadas pelo poder público, como passos graduais de 

conquista das condições de aprimoramento dos assentamentos humanos, em resposta 

às legítimas demandas sociais por trabalho, terra e moradia com saúde e qualidade de 

vida, se constata que também aqui ocorre a manifestação de múltiplas dimensões de 

invisibilidade: por um lado há um forte componente estrutural, construído histórica e 

socialmente, que definem a timidez dos investimentos de recursos para as políticas 

de reforma agrária no país e a fragilidade do quadro estrutural organizacional do 

poder público nesta área; de outro lado há também fortes componentes simbólicos 

ligados à concepção dos proponentes e executores das políticas de "desenvolvimento 

sustentável" dos assentamentos estudados, demonstrando um forte reducionismo do 

conceito de "ambiente", ou de "recuperação ambiental", onde o que é visível diz 

respeito, basicamente, aos fatores bióticos e abióticos do contexto físico dos 
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assentamentos rurais, dissociados da situação real do componente antrópico que 

compõe aquele contexto. 

 

A carência estrutural, técnica e assistencial do poder público responsável pela 

implantação e gestão das políticas públicas dos assentamentos estudados, captadas 

pelas observações e depoimentos colhidos ao longo do estudo de caso e das oficinas 

de trabalho participativo com os assentados, puderam ser identificadas de forma 

quase indistinta, tanto nos assentamentos tradicionais, denominados como PA 

(Projeto de Assentamento), com nos assentamentos da modalidade PDS (Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável).  

 

Tanto no caso dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável em 

assentamentos rurais no Estado de São Paulo, como nos assentamentos tradicionais 

estudados a dissociação observada entre o discurso oficial da política pública dos 

PDS's e a realidade concreta das condições de sustentabilidade e da saúde ambiental 

dos assentamentos não se manifesta no âmbito de percepção dos sujeitos, público-

alvo de tais projetos. Para estes a construção de um modo de vida sustentável não 

pode prescindir da atenção primária aos aspectos de saúde ambiental, entendidos e 

demandados como fatores essenciais de desenvolvimento humano. 
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