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RESUMO 

 

 

A criação e instalação de novas propriedades agrícolas, envolvendo trabalhadores rurais sem-

terra e aqueles com pouca terra, visando uma redistribuição e organização do uso da terra e da 

produção, resultante de políticas governamentais, define assentamento rural. As Associações 

de Produtores Rurais são entidades constituídas pela união de produtores rurais e suas 

famílias com o objetivo de integrar esforços e ações em benefício da melhoria da comunidade 

a qual pertencem e do processo produtivo e, assumiu maior importância no cenário da 

representação política dos agricultores familiares. Assim, a análise realizada neste trabalho 

tem como objetivo mostrar a realidade atual de um assentamento rural do município, que 

posteriormente viu a necessidade de criação de uma associação rural. O enfoque mostra o 

perfil dos moradores rurais desta comunidade como idade, estado civil, grau de escolaridade, 

quantidade de filhos, se os filhos estão matriculados na rede de ensino, renda mensal da 

família, tipo de atividade desenvolvida, anos de posse da terra e o que o levou a optar a fazer 

parte da associação. Nesse sentido, a metodologia aplicada foi um questionário visando 

avaliar o perfil dos moradores de ACAPIM, com um total de 11 entrevistados. Os resultados 

obtidos mostram que a maioria dos moradores entrevistados encontra-se na faixa etária entre 

51 a 60 anos, na maioria casados e cursaram de 5ª à 8ª série. Possuem renda média variando 

de mil a dois mil reais, com média de 2 filhos. A principal atividade desenvolvida nas 

propriedades é a agricultura (em destaque, cultivo de café e maracujá), sem outra renda 

complementar e a maioria tem de 02 a 05 anos de posse destas terras. Em suma, a conclusão 

obtida é que a presença destas famílias neste assentamento decorre da oportunidade em 

adquirir terras e a visão de que o meio rural pode ser potencialidade para o desenvolvimento 

de uma sociedade. 
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