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Edyr Maria Maia da Cunha, geógrafa da FUNDREM e  

Mara Ferreira, coordenadora do trabalho de Planejamento  
para área rural no município de Paracambi. 

 
 
I – INTRODUÇÃO 
 

Esta proposta objetiva a elaboração de um método de planejamento para 
a área rural. Este método está sendo construído por um grupo de trabalho de 
caráter interdisciplinar, composto por profissionais de diferentes instituições. 
 

No processo de elaboração desse método, consideramos necessário 
levar em conta questões que afetam o planejamento, tais como recursos 
escassos, mudanças de conceitos nos processos utilizados e participação 
efetiva da comunidade. Dessa forma, visamos a elaboração de um método de 
trabalho que associe baixo custo à participação comunitária. 
 

Além desses aspectos referentes à questão do planejamento é de 
fundamental importância considerar que a grande complexidade do processo de 
desenvolvimento rural engloba a produção, a comercialização, o consumo e a 
população. 
 

Considerando que em uma mesma área existem interesses diferentes de 
acordo com o ângulo de quem olha essa realidade, começamos o trabalho pela 
elaboração de uma metodologia que levasse em consideração, nas várias 
etapas do planejamento, os diversos pontos de vista existentes. 
 

No processo de construção dessa metodologia, sentimos a necessidade 
de um espaço concreto de atuação em que se desse a interação teoria/prática, 
condição indispensável ao desenvolvimento da metodologia. Assim sendo, foi 
criado em novembro de 1985, o NER – Núcleo de Estudos Rurais de Paracambi 
(1), ligado à FUNDESP – Fundação para o Desenvolvimento do Município de 
Paracambi, órgão vinculado à Prefeitura Municipal. 
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A filosofia da metodologia em questão derivou de ideias contidas no 
conceito de desenvolvimento integral, difundido na década de 60, principalmente 
pelo Padre Lebret. No Brasil, elas tomaram forma, mais tarde, com a urbanista 
Adina Mera em seus cursos de planejamento ministrados no IBAM, limitando-se, 
no entendo, apenas a área urbana. 
 

Utilizando os conceitos operacionalizados por Adina Mera na área urbana, 
procuramos ampliar o campo de aplicação dessa metodologia agora para a área 
rural.   
 

Essa maneira de pensar rompe com a concepção de “standard” que 
propõe o planejamento a partir de parâmetros pré-determinados. A concepção 
de “standard” conduz à identificação de problemas na área estudada a partir de 
indicadores de qualidade de vida Cabe aqui considerar que, geralmente, esses 
indicadores foram determinados a partir de realidades totalmente diferentes da 
nossa, tanto no que se refere aos aspectos físicos e culturais quanto aos 
políticos, sociais e econômicos. 
 
 
II – NOSSA PROPOSTA (2) 
 
 

Como dissemos na introdução, ao considerarmos a grande complexidade 
do processo de desenvolvimento rural, levamos em conta os diversos pontos de 
vista presentes em uma determinada área, ou seja: o ponto de vista da produção, 
o da comercialização, o do consumo e o da população. 
 

Assim sendo, partimos da premissa que a população e as atividades 
existentes em uma determinada área possuem necessidades que devem ser 
atendidas e que para atendê-las são requeridas uma série de condições. No 
momento em que alguma dessas condições deixa de ser atendida é que será 
identificado um problema. 
 
Portanto: 
Problema = condição não atendida 
 

A partir dessa compreensão e da identificação das necessidades de cada 
um dos pontos de vista, partimos para a elaboração de uma lista das condições 
requeridas para o atendimento de cada uma dessas necessidades. 
 

É através da aplicação da lista de condições numa determinada área, que 
nos permitirá identificar os problemas ali existentes. Assim sendo, quem vai 
definir quais são os problemas ali existentes. Assim sendo, quem vai definir quais 
são os problemas dessa área será a sua própria população, através da 
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constatação de que uma determinada condição não está sendo atendida, 
impedindo, portanto, a satisfação de alguma de suas necessidades.  
 

Após o levantamento dos problemas, passamos para a etapa de 
hierarquização que, através da aplicação de alguns critérios, destacará aqueles 
problemas que exigem um tratamento imediato daqueles que poderão ser 
atendidos em um momento posterior. Os critérios por nós adotados para essa 
hierarquização foram os seguintes: 
 
- o numero de pessoas afetadas pelo problema; 
- a importância relativa do problema; 
- a frequência com que ele ocorre; 
- a sua capacidade de gerar outros problemas. 
 

Quanto ao primeiro critério, a relevância do problema está diretamente 
relacionada com o número de pessoas afetadas. 
 

O segundo critério refere-se ao aspecto qualitativo da questão: a 
intensidade de um problema está na sua gravidade como, por exemplo, em 
relação ao risco de vida que ele oferece às pessoas. 
 

O terceiro critério, por sua vez, considera a frequência com que ocorre o 
problema. Assim sendo, deverão ser atendidos, prioritariamente, os problemas 
que se manifestarem com maior assiduidade. 
 

O último critério indica os problemas que exigem atendimento preferencial 
em função de sua capacidade de gerar outros problemas. 
 

Terminada a hierarquização, passamos à etapa posterior que 
denominamos de solução de problemas. Nela, devemos levar em consideração 
todas as alternativas que possam surgir entro da equipe no processo de 
discussão, mesmo que nesse momento tal solução possa parecer infundada. A 
escolha de uma solução só poderá ser efetuada após a definição clara dos 
critérios que deverão ser gerados, com base nos princípios contidos na política 
de ação de quem planeja. 
 

Em seguida, após ter escolhido a alternativa mais adequada, passamos a 
definição das medidas a serem adotadas para o encaminhamento desta solução. 
 
 
III – EM BUSCA DE UMA POSTURA COERENTE 
 

Essa forma de pensar o planejamento pressupõe que o profissional nele 
envolvido possua uma visão diferente da concebida tradicionalmente: ele deixará 
de ser aquele que sabe a priori quais são os problemas da população, passando 
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a ser o facilitador, isto é, aquele que propiciará a criação das condições 
necessárias para que a própria população determine quais são os seus 
problemas reais. 
 

No entanto, não é fácil para nós abandonarmos as concepções e modelos 
que nos foram transmitidos e que ainda são amplamente difundidos. Apesar de 
difícil, torna-se premente e necessário a mudança do caráter paternalista e 
autoritário existente na relação entre o planejador e a comunidade, 
transformando-a numa relação de ajuda, propiciando assim a criação das 
condições necessárias para que a própria população defina os seus problemas. 
 

Nesse sentido, Rogers (3) coloca muito bem o que poderá levar a uma 
relação de ajuda, aqui entendida como a relação entre o planejador e a 
comunidade. Diz ele: 
 
“A lição mais fundamental para quem quer que seja que deseje estabelecer uma 
relação de ajuda de qualquer espécie é a de se mostrar sempre tal como é, 
transparente. Se numa dada relação a minha atitude é suficientemente 
congruente, se nenhum sentimento referente a esta relação é escondido quer de 
uma ou de outra parte, pode-se estar quase seguro de que se tratará de uma 
relação de ajuda.” 
 

No entanto, para que essa relação de ajuda possa ser efetivada, o 
planejador deverá partir do princípio que Rogers (4) definiu como o da tendência 
atualizante. 
 

De acordo com essa tendência, todos os indivíduos têm capacidade não 
apenas de compreender-se como também de resolver os seus problemas de 
modo eficaz. Para que isso possa ocorrer, é importante que o planejador possua 
atitudes capazes de propiciar as condições necessárias à criação de um clima 
favorável a mudanças, quais sejam: empatia, consideração incondicional, 
congruência. 
 

Essas atitudes são aqui entendidas da seguinte maneira: 
 
Empatia 
- quando o planejador se coloca no lugar do outro vendo o mundo segundo o 
ponto de vista do outro, não deixando no entanto, de ser ele mesmo. 
 
Consideração incondicional 
- quando o planejador aceita o outro tal como ele se apresenta, sem tentar 
moldá-lo, julgá-lo ou avaliá-lo, considerando-o como realmente é e não como 
acha que ele deveria ser. 
 
Congruência 
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- quando as palavras do planejador estão de acordo com os seus sentimentos. 
 

A mudança de postura do planejador, difícil  mas necessária, é parte do 
processo que visa levar à prática uma nova forma de entender o planejamento e 
do  papel  ocupado pelo planejador enquanto facilitador. 
 
IV – CONCLUSÃO 
 

O que propomos aqui faz parte de toda uma forma de pensar, dentro de 
uma perspectiva que objetiva viver a mudança e não apenas propô-la 
teoricamente. 
 

Nesse sentido, nossa proposta não deve ser entendida como algo 
acabado, estático, que não permita modificações. Pelo contrário, estamos 
procurando viabilizar uma forma de “refletir fazendo” e uma forma de “fazer 
refletindo”. E é nesse processo que conseguiremos chegar a uma mudança de 
atitudes que levará a um entendimento do planejador como facilitador a serviço 
da comunidade. 


