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RESUMO: O estudo analisou uma experiência em torno da cafeicultura familiar sul mineira, dos municípios vizinhos 
de Machado, Poço Fundo e Campestre, na busca de respostas às novas demandas e expectativas no que diz respeito à 
qualidade do café. Tendo como prisma a noção de multifuncionalidade da agricultura e a análise de dinâmicas 
territoriais e projetos coletivos, o estudo conclui que, efetivamente, novas dinâmicas agroalimentares emergem na 
região, o que permite afirmar que o modelo produtivista e industrial de concepção da agricultura passa cada vez mais a 
ser objeto de contestação.  
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TENDENCIES AROUND FOOD QUALITY REFERENCES AND ITS IMPACTS ON THE 

TERRITORIAL DYNAMICS: THE CASE OF THE FAMILY COFFEE GROWERS IN 
THE SOUTHERN OF MINAS GERAIS, BRAZIL. 

 
ABSTRACT: This work deals with the results of a research based on family coffee growers from the cities of 
Machado, Poço Fundo and Campestre, in the Southern region of Minas Gerais, Brazil, searching for responses to the 
new demands and expectations concerning coffee quality. Focusing the theoretical notions of the agriculture 
multifunctionality, territorial dynamics and collective projects, this study concludes that the new agrofood dynamics are 
effectively present in that area, what makes it possible to state that the productivist and industrial model of agriculture 
conception is becoming, each day, a goal of contestation.    
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INTRODUÇÃO 

 
Este artigo objetiva identificar as contribuições da agricultura familiar sul mineira para o desenvolvimento 

territorial, sob o prisma da noção da multifuncionalidade da agricultura e com base na análise de dinâmicas territoriais e 
projetos coletivos selecionados em três municípios vizinhos - Poço Fundo, Machado e Campestre. Nesta área se 
concentra uma das maiores produções de café do país com qualidade superior, historicamente fundada em bases 
familiares, cujo cultivo se situa em áreas de montanha. 

Conforme os estudos de Moruzzi Marques et al. (2007), a agricultura familiar desta região desenvolve 
experiências pioneiras em termos da conciliação da produção agrícola com as vocações territoriais, nas quais dimensões 
tais como identidades culturais, iniciativas sociais, aptidões ecológicas e ações ambientalistas passam a ser reconhecidas 
como essenciais. 

O trabalho leva em conta que o café é, efetivamente, responsável pela emergência de uma significativa 
identidade territorial e destaca, ademais, que o potencial sócio-econômico da produção familiar local pode se traduzir 
em um trunfo vigoroso, desde que fundado nas relações particulares desta forma de produzir com a natureza, que 
potencialmente favorecem o reconhecimento das múltiplas funções da agricultura. Estas últimas configuram-se como 
uma ressignificação das concepções de desenvolvimento, principalmente quando associadas às preocupações com o 
equilíbrio da ocupação territorial, com a criação de empregos, com a garantia de geração de renda para a reprodução 
social da agricultura familiar e com o desenvolvimento de um saber ambiental específico, centrado, neste caso, no 
sistema orgânico de produção. 

 
 
 

                                                 
1 Este texto foi adaptado do capítulo intitulado “Desenvolvimento territorial e multifuncionalidade da cafeicultura 
familiar no Sul de Minas Gerais”, dos mesmos autores, publicado em 2009 no livro da Editora Mauad, intitulado 
“Agricultura familiar, contribuições para o desenvolvimento territorial do Brasil”. A coletânea contém os resultados do 
projeto "Pesquisa e ações de divulgação sobre o tema da multifuncionalidade da agricultura familiar e desenvolvimento 
territorial no Brasil", executado no período 2006-2008 com apoio do Nead/IICA. 
 


