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RESUMO 

 

 
O presente estudo lança seu olhar para compreender a atuação da Associações de 
Pequenos Produtores Rurais no município de Picos (PI) como mecanismo 
potencializador da inserção do agricultor familiar no mercado local/regional de forma 
mais competitiva, bem como o acesso aos direitos sociais pelos agricultores 
familiares, contribuindo dessa maneira para que possa se apropriar de uma parcela 
maior da riqueza socialmente produzida, buscando caracterizar de que forma se dá 
a articulação entre as Associações de Pequenos Produtores Locais, seus 
associados e as instituições locais com vistas à viabilização de projetos de interesse 
das famílias rurais – acesso as políticas sociais direcionadas ao campo. Nesta 
perspectiva centra sua análise na ação política dos associados na sua luta 
permanente pela viabilização das suas atividades produtivas e pelo acesso aos 
direitos sociais, se apoiando para tanto na perspectiva da teoria gramsciana. A 
pesquisa foi realizada junto a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores 
Rurais de Mirolândia no período de julho/2010 a janeiro/2011, numa abordagem 
qualitativa a partir da análise dos seguintes aspectos: formas de organização do 
sistema produtivo; o desenvolvimento do capital social na comunidade; 
características político-institucionais e a atuação na cadeia produtiva. Na realização 
do presente estudo foram utilizados os seguintes procedimentos e instrumentos de 
coleta de dados: pesquisa documental dos registros institucionais escritos; 
entrevistas semi-estruturadas a aplicadas aos sujeitos envolvidos no universo da 
pesquisa; visitas aos associados e representantes de instituições para realização de 
entrevistas. O estudo aponta a importância do associativismo para os agricultores 
familiares, mesmo diante da evidente dificuldade que tem de pensar e concretizar 
um projeto político de defesa de seus interesses e que se constituem, portanto, em 
importante espaço de resistência e luta contra os interesses do capital. 
 
 
Palavras-Chave: Associativismo rural. Questão agrária. Participação. Protagonismo.  



 

 

ABSTRACT 

 

This study sets his sights to understand the performanceof Associations of Small 
Farmers in the city of Picos (PI) as a mechanism potentiating. Insertion of the family 
farmeron the local/regional market more competitive, as well as access to social 
rights for family farmers, contributing this way so that can take ownershipa larger 
share of socially produced wealth, trying to characterize how is the articulation 
between. Associations of Small Farmers Local, his associates and local institutions in 
order to ensure the viability of projects of interest of rural households – access to 
social policies directed to the field. In this perspective focuses its analysis on the 
political action of the associates in their ongoing struggle, for the viability of their 
productive activities and access to social rights leaning to the perspective of 
Gramscian theory. The research was conducted with the Community Association of 
Small Farmers of Mirolândia- CASFM the period July/2010 to January/2011, a 
qualitative approach to analyzing the following aspects: forms of organization of the 
production system; the development of social capital in the community; political-
institutional characteristics and performance in the production chain. In conducting 
this study will use the following procedures and instruments for data collection: 
documentary research of institutional records written; semi-structured interviews and 
applied to individuals involved in the survey; visits to members and representatives of 
institutions to conduct interviews. The study highlights the importance of associations 
for family farmers,even given the obvious difficulty that has to think and implement a 
political project to defend their interestsand that they constitute, so, an important area 
of resistance and struggle against the interests of capital. 
 
Keywords: Rural Associations. Agrarian question. Participation. Protagonism. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho trata sobre a atuação das associações de agricultores 

familiares na sua luta permanente pela viabilização de sua forma de produzir e das 

condições de vida no campo, visando à garantia de melhores condições de trabalho 

e de acesso aos direitos sociais. 

A complexidade das relações sociais presente na agricultura brasileira é 

bastante visível e decorre, sobretudo, da forma como o trabalho se organizou no 

campo sob os imperativos capitalistas. Nesse contexto, a articulação desses 

produtores em organizações associativas tem se constituído uma importante opção 

estratégica para juntos enfrentarem as dificuldades que lhes são constantemente 

impostas. 

O trabalho associativo e o uso de práticas solidárias e cooperativas, portanto, 

tem sido entendido como um mecanismo que pode facilitar o processo produtivo, 

além de propiciar melhores relacionamentos com o mercado, instituições públicas e 

com a sociedade de maneira geral. A partir do II Plano Nacional de Reforma Agrária 

– PNRA, em 2003, a estratégia de desenvolvimento rural adotada reconhece a 

necessidade de abordagens próprias e adequadas às comunidades rurais 

reafirmando seu crescente interesse pela agricultura familiar. Com esse enfoque é 

instituído no país o programas de combate à pobreza rural incluindo entre seus 

beneficiários todos aqueles que praticam atividades no meio rural, na condição de 

agricultor familiar, conforme diretrizes da Política Nacional de Agricultura Familiar1. 

 No contexto da incerteza e das novas relações que se estabelecem no 

sistema produtivo, os agricultores familiares buscam novas estratégias para produzir 

e garantir a reprodução social da vida no campo. Com esse perfil, emergem, desde 

a década de 1980, inúmeras iniciativas associativistas ou comunitárias que se 

propõem ao fortalecimento da agricultura familiar, resgatando a experiência 

democrática e as atividades de cooperação. Apresentam-se, desse modo, como 

                                                           
1
  De acordo com as diretrizes para formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais (Lei Nº 11.326, de 24/07/2006) considera-se agricultor familiar  e 
empreendedor familiar rural aquele que atende, simultaneamente, os seguintes requisitos: I – não 
detenha, a qualquer título, área maior do que 4 módulos fiscais; II – utilize mão-de-obra da própria 
família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III – tenha renda 
familiar predominantemente originada de  atividades econômicas vinculadas ao próprio 
estabelecimento ou empreendimento; IV – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com a 
família. 
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importante opção estratégica para a viabilização do trabalho produtivo para os 

agricultores familiares. Por outro lado, no discurso oficial o associativismo passa a 

constar como exigência histórica para melhorar as condições de vida dos indivíduos, 

segundo uma abordagem territorial, considerando a troca de experiências e a 

convivência com outras pessoas como oportunidade de crescimento e 

desenvolvimento.  

Para alguns, o crescimento dessas associações é um mecanismo de fomento 

e racionalização das atividades produtivas no meio rural; para outros um canal de 

participação, dando voz às reivindicações do agricultor familiar que tem assegurado 

a maior parte da produção alimentar do país. 

O objetivo central do estudo foi compreender a atuação da Associação 

Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Mirolândia, no município de Picos 

(PI), enquanto estratégia de viabilização da agricultura familiar, constituindo-se, 

portanto, como mecanismo potencializador da inserção do agricultor familiar no 

mercado local e da conquista de melhores condições de vida. Com essa 

perspectiva, buscou-se compreender a realidade em que se movem essas 

organizações, a fim de se efetivarem como canal de participação e 

representatividade na luta empreendida pelos associados visando à conquista de 

melhores condições de trabalho e de vida. 

A presente pesquisa teve como objeto de estudo a atuação das associações 

de agricultores familiares no município de Picos (PI), enquanto mecanismo 

potencializador da inserção do agricultor familiar no mercado local e suas formas de 

atuação nesse mercado, considerando a Programa de Desenvolvimento Sustentável 

da Mandiocultura no Território Vale do Rio Guaribas, com base na proposta de 

estruturação de empreendimentos sustentáveis e solidários em cadeias produtivas 

da Fundação Banco do Brasil – FBB. Numa perspectiva histórica, procura-se 

compreender a realidade em que se movem essas organizações, no contexto da 

questão agrária brasileira e os mecanismos adotados para efetivarem como canal de 

participação e de representação na luta empreendida pelos associados visando à 

conquista de melhores condições de trabalho e de vida. 

Neste campo de discussão considera-se, porém, como uma das 

consequências que se apresentam a supervalorização dos resultados do trabalho 

das associações e, por essa via, a construção das próprias condições de vida social 

e econômica no campo, pela ação de seus associados. Esse é um dos pontos que 
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justificam o presente estudo, desenvolvido com o propósito de chamar atenção para 

o alcance e limitações das organizações associativas em nossa realidade social. 

Não há como dissociar a organização política e as vontades humanas da 

determinação do capital. Analisar a dinâmica das associações de pequenos 

produtores rurais mostra-se como uma rica oportunidade de procurar entender esse 

espaço social como expressão real das expectativas e exigências do agricultor 

familiar dentro de um cenário que é a própria realidade agrária nacional. Inicialmente 

essas associações chamaram a atenção pelo caráter quase informal e simples de 

organização coletiva. Ao procurar estudar sua atuação, sua dinâmica em favor dos 

associados, logo ficou evidenciada, porém, a dificuldade de fazê-lo sem considerar a 

própria situação da agricultura familiar. 

A base da discussão se encontra no quadro de desigualdades sociais no meio 

rural. Não há como ignorar, portanto, a questão agrária e seus desdobramentos com 

a expansão capitalista.  

Com esse entendimento, foi construída a problemática da pesquisa que recai, 

em última análise, sobre a contribuição das associações de agricultores familiares 

para a reprodução da agricultura familiar. Um tema pouco explorado, mas 

extremamente relevante quando se considera o novo perfil assumido pelos sujeitos 

coletivos na atualidade.  

As associações se inserem numa determinada conjuntura e estão sujeitas às 

condições econômicas e políticas. Dependem de fatores internos, como sua 

estrutura formal e organizacional, estratégias de gestão, recursos, relações 

interpessoais e ações concretas que realizam, mas também de fatores externos 

como o poder local, o mercado e outras organizações, além das condições sócio-

econômicas, políticas e culturais da realidade social. 

Como estratégia de pesquisa utilizou-se o estudo de caso, tendo como 

unidade de análise a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de 

Mirolândia, incluída no subconjunto de associações que participam da proposta de 

trabalho da Fundação Banco do Brasil, em Picos (PI), orientada para a integração da 

agricultura familiar na cadeia produtiva da mandioca. 

Dentre os critérios para escolha da unidade investigada, observou-se:  

- associação legalmente constituída e em pleno funcionamento há dois (02) 

anos ou mais; 

- anuência e receptividade ao projeto;  
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- principal produto para as famílias dos agricultores familiares ser a mandioca;    

- acessibilidade às informações e documentos. 

A pesquisa bibliográfica se apoiou no levantamento de fontes impressas e 

eletrônicas, consulta a bancos de dados estatísticos e abordagens exploratórias 

voltadas ao estudo das associações rurais, dentre outros. 

Sem prejuízo da flexibilidade do estudo, as questões norteadoras do trabalho 

foram estabelecidas em três níveis, considerando: 

a) a associação, suas origens, organização e funcionamento; 

b) as associações enquanto espaço de participação e representação dos 

agricultores familiares; 

c) o sentido social das práticas da associação e sua relação com o 

agronegócio na cadeia produtiva da mandioca. 

Constituíram fontes de evidências: documentação/registros em arquivo, 

observação direta e observação participante, e entrevistas com dirigentes, quando 

necessário, em caráter complementar.  

A análise dos dados seguiu as proposições teóricas que conduziram ao 

estudo de caso, dando forma ao plano de coleta de dados. A proposição básica - a 

mediação da associação de agricultores familiares na integração da agricultura 

familiar ao mercado como alternativa de enfrentamento da pobreza rural- serviu 

como guia de análise de estudo realizado, ajudando a definir explicações 

alternativas a serem examinadas em todo seu percurso, entre outras, a participação 

social dos associados, a legitimidade e representatividade das associações como 

instrumento de afirmação ou negação dos interesses dos grupos subalternos. 

As informações foram organizadas, analisadas e interpretadas a partir do 

desvendamento das mensagens, reveladas no plano dos depoimentos e falas, a fim 

de atingir um nível mais profundo de compreensão, ultrapassando os sentidos 

manifestos pelos participantes da pesquisa. Após a análise dos dados, foi feita a 

descrição e interpretação dos dados da realidade estudada. No processamento da 

informação, ou seja, na análise descritiva individual, se buscou ir além do que é 

falado e descrito, agrupando os depoimentos individuais de acordo com os 

significados que se busca apreender para em seguida elaborar a redação do 

presente documento. 

Acredita-se que os resultados do estudo poderão agregar novos elementos ao 

debate sobre o associativismo no campo e servir como subsídio à política agrária em 
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nível local, bem como oferecer elementos de análise para redimensionar a prática 

das diversas entidades que trabalham com o segmento rural nas quais se incluem 

as unidades de ensino, as agências de assistência técnica e institutos de pesquisa. 

Destaca-se ainda a relevância da temática para o ensino de Serviço Social, 

particularmente no que se refere ao estudo dos movimentos sociais no campo e das 

contradições geradas pela cooperação no mundo do trabalho. Assim, espera-se que 

esses resultados sejam igualmente aproveitados pelas associações, enquanto 

organizações que reúnem trabalhadores não só para produzir, mas também para 

uma ação política, de resistência à exploração e à dominação. 

O presente estudo está estruturado em três capítulos e um tópico destinado 

às considerações finais. O primeiro capítulo aborda as raízes históricas da questão 

agrária no Brasil e o processo de modernização conservadora e seus 

desdobramentos, considerando suas implicações na agricultura familiar. 

No segundo capítulo é particularizada a questão agrária na atualidade e as 

diversas formas de seu enfrentamento pelo governo mediante o combate à pobreza 

rural. Já o terceiro capítulo consiste no estudo de caso realizado junto à Associação 

Comunitária dos Pequenos Produtores de Mirolândia, em Picos (PI), tendo como 

eixos de análise: organização, estratégias de gestão e sua atuação em cadeia 

produtiva no enfrentamento da pobreza rural.  

O estudo privilegia as práticas da organização enquanto espaço de 

participação, focalizando as relações estabelecidas com os associados e com o 

meio externo, particularizando sua atuação como espaço de negociação em busca 

da inserção da agricultura familiar no agronegócio da mandioca. 

Ao final, destaca-se o potencial das associações como mecanismo de 

viabilização de agricultura familiar enquanto espaço de participação e construção da 

autonomia dos seusa associados na cadeia produtiva. No contexto da questão 

agrária o associativismo se inclui no programa de combate à pobreza, não apenas 

direcionado para a geração de trabalho e renda envolvendo populações pobres, mas 

também para promover seu desenvolvimento como sujeito histórico. 

.
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- CAPÍTULO I - 

A QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA: 

MODERNIZAÇÃO DO CAMPO E EXPLORAÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR 

 

1.1 As raízes históricas: a formação do latifúndio no campo                                                                                                

 

As principais correntes teóricas que permeiam o debate sobre o modo de 

produção capitalista de produção e a agricultura brasileira, seja a teoria clássica, que 

defende uma generalização inevitável das relações capitalistas do campo, seja a 

tese sobre a existência e a permanência de relações feudais de produção na 

agricultura ou aquela que tem como princípio e entendimento a criação e recriação 

do campesinato e do latifúndio no campo, colocam em questão a peculiaridade do 

desenvolvimento capitalista em relação à agricultura. 

Segundo a abordagem marxista, para efetivação do lucro o sistema capitalista 

adota como premissa básica a separação do homem dos meios de produção 

tornando-o “livre” para o trabalho assalariado que gera a mais-valia. Na agricultura, o 

principal meio de produção é a terra, que não pode ser reproduzida ou multiplicada, 

como acontece na indústria. A propriedade da terra se constitui assim no elemento 

fundamental que abre espaço para a acumulação capitalista e, consequentemente, 

para a formação da questão agrária. Por isso mesmo é fácil entender porque é 

frequente confundi-la com a questão fundiária ou identificá-la como reforma agrária. 

Para Stedile (2005), a questão agrária está ligada a existência de problemas 

relativos, basicamente, a forma de propriedade e posse da terra. Certamente, a 

questão agrária tem como pano de fundo a questão fundiária: surge e se agrava na 

medida em que a ocupação capitalista penetra no campo, o que confere uma 

importância fundamental à propriedade territorial na formação da economia e da 

sociedade. Mas não se confunde com a questão fundiária. 

Por isso mesmo, é difícil iniciar uma discussão sobre as relações que se 

estabelecem no campo sem remeter à própria formação territorial do país, e às 

condições determinantes do processo de modernização da agricultura. A questão 

agrária encerra múltiplas dimensões. Se expressa tanto na miséria, na infelicidade e 

sofrimento cotidiano dos trabalhadores do campo, como também nas suas formas 

de luta em busca da sobrevivência e do reconhecimento de sua cidadania (SILVA, 

2001). A questão agrária ainda expressa também às desigualdades sociais da 
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sociedade brasileira, em grande parte legadas pela experiência da escravidão, além 

das formas de domínio que nos têm sido impostas por um modelo de 

desenvolvimento excludente. A questão agrária é fruto de um processo histórico, das 

condições específicas aqui geradas durante cinco séculos. 

Pensar o desenvolvimento da sociedade brasileira requer, necessariamente, 

ter presente que o Brasil foi o país onde, na era moderna, ocorreu o mais 

prolongado processo de escravidão, de índios e negros, moldando uma sociedade 

com estruturas rígidas e autoritárias e desenhando a formação de um Estado com 

interesses situados numa metrópole externa (MEDEIROS, 1996). 

Descoberto sob os interesses do capitalismo mercantil, o Brasil já nasceu 

submetido a tal lógica. O regime de sesmarias implantou uma administração de 

terras caracterizada pelo latifúndio, e com ele se inicia a concentração de posse das 

terras brasileiras.  

No período de colonização, Portugal aplica no Brasil a legislação e a política 

agrária praticada na metrópole desde o século XIV e que tem por base a doação de 

terras de domínio público – terras devolutas – a particulares no regime de sesmaria, 

ou seja, que tinham condições de cultivá-las dentro de certo prazo (BORGES, 1995). 

Neste sentido, a primeira forma de distribuição de terra foi o sistema de capitanias 

hereditárias, pelo qual a Coroa destinava grandes extensões de terra a particulares. 

Esses eram sempre membros da nobreza portuguesa ou prestadores de serviço à 

Coroa, que, em troca de favores e de tributos, recebiam essas concessões, 

obrigando-se a explorá-las e, sobretudo, protegê-las, tendo ainda o direito de legar 

essas terras a seus herdeiros. Os donatários, por seu turno, tinham direito de repartir 

e distribuir parcelas de sua capitania, denominadas sesmarias, entregando-as 

àqueles que, além de interesse, demonstrassem dispor de recursos para explorá-

las. Isso implicava em produzir gêneros comercializáveis, gerando tributos e, 

consequentemente, lucros para a Coroa.  

Dentro desse contexto, não havia lugar para a pequena propriedade voltada 

para a subsistência ou abastecimento do mercado interno.  Explica-se desse modo, 

a opção pelo latifúndio monocultor, sustentado pela mão-de-obra escrava tanto 

indígena como, principalmente, a africana, que caracterizou a economia e a 

sociedade brasileira por vários séculos. Os pilares da estrutura colonial foram 

estruturados, portanto, numa economia assentada na organização das unidades de 

produção que se caracterizaria pela predominância da prática da monocultura em 
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extensas áreas de terras, com sua produção voltada para o mercado externo, tendo 

por base a utilização da mão-de-obra escrava (STEDILE, 2005). 

Outro marco da concentração das terras se deu com a Lei de Terras Nº 

601/1850, que regulamentou a propriedade privada das terras devolutas, através da 

compra em leilões públicos. Em meados do Século XIX o Brasil estava passando por 

grandes transformações sociais. A luta dos escravos negros estava no auge, com 

constantes e numerosas fugas para os territórios livres, nas regiões mais inóspitas, 

onde constituíram quilombos. Além disso, o fim do tráfico de negros era iminente, 

havendo uma pressão internacional muito grande, sobretudo por parte da Inglaterra.2  

Preocupados com essa pressão e antevendo a inevitabilidade da libertação 

dos escravos, a Coroa tratou de legislar precavendo para que o acesso a terra fosse 

mais restrito, assegurando a disponibilidade de mão-de-obra, já que os escravos 

libertos permaneceram nas fazendas como trabalhador assalariado. 

Segundo Borges (2005, p. 134) 

 
a outra consequência social dessa lei foi o surgimento, então, do grande 
latifúndio, pois os ex-concessionários das sesmarias, que possuíam 
dinheiro, regularizaram suas posses e transformaram-nas em propriedade 
privada. Desde o início, a propriedade privada nasceu como grande 
latifúndio, e entre as elites endinheiradas. Abriu-se também o processo de 
migração de camponeses pobres da Europa, sobretudo para a região Sul do 
país, onde cada família de migrante recebia em torno de uma colônia de 
terra (correspondente a 25 hectares) e era obrigado a pagar à Coroa, 
determinado preço em dinheiro por essa terra.  

 
 

A República Velha vê o senhor de escravos se tornar “senhor de terras”. 

Nesse período, os estados passam a administrar as terras públicas, facilitando sua 

apropriação pelas oligarquias e pelos coronéis.  

A passagem da economia agro-exportadora para novas bases urbano-

industriais, iniciada na era Vargas (1930-1945), consolidou uma visão do universo 

rural como sinônimo de atraso, de pouca relevância no contexto sócio-econômico 

geral e, portanto, algo a ser superado3. 

                                                           
2
 Logicamente que o interesse da Inglaterra estava diretamente relacionado às novas condições de 

produção ocasionadas pela eclosão da Revolução Industrial, no século XVIII, quando o trabalho livre 
(assalariado) foi ganhando espaço, sendo que no final do século XIX, apenas o Brasil, em companhia 
de países como Cuba e Costa Rica, insistia em manter esse sistema social. 
3 Essa visão contribuiu sobremaneira para esconder os reais problemas do campo, ou seja, sua 

relação direta com a estrutura agrária que tinha como base os grandes latifúndios direcionados para 
uma economia exportadora de matérias-primas ao mercado externo.  
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Ao assumir o poder, Vargas encontrou o Brasil imerso em profunda crise 

econômica. Em decorrência da Grande Depressão de 1930, seu principal produto e 

fonte de receita da exportação, o café, enfrentava forte desvalorização no mercado 

externo. O posicionamento do Estado como mediador das relações industriais e 

como líder do processo de desenvolvimento foi decisivo para o processo de 

desenvolvimento que então se anunciava: uma sociedade marcadamente agrária, 

com a presença de indústrias leves. O país passa para uma outra fase que vai se 

caracterizar por altos investimentos voltados para o setor industrial. Intensifica-se, 

desse modo, a modernização industrial que se processa sem correspondência no 

campo.  

 

 

1.2 O nacional desenvolvimentismo e o surgimento da questão agrária 

 

No início dos anos de1930 viveu-se um novo padrão de desenvolvimento. Na 

história do país, hegemonia agrário-exportadora e monocultura passam a ser vistas 

como principais causas da fragilidade e da dependência externa da economia 

nacional. Começa-se a pensar em projetos modernizantes para a economia 

nacional, calcados em programas de industrialização e modernização.  

O capital monopolista avança no campo, na forma das chamadas 

agroindústrias, modernizando e tecnificando a base produtiva em busca de lucro. A 

entrada desse capital monopolista no campo gera exploração e/ou expropriação do 

pequeno produtor, visto que sua lógica é apropriar-se da renda da terra por meio da 

compra ou do arrendamento.  

Com a crise do preço do café o campo passa a ser visto como problema, daí 

surgem os questionamentos: Como fazer o campo brasileiro participar do 

desenvolvimento nacional? Como levar a agricultura atrasada a realizar tais 

funções? Pode-se dizer que aí nascia do ponto de vista político e do imaginário 

nacional a questão agrária (LINHARES E TEIXEIRA, 1999). 

O período do Estado Novo (1937 – 1945) vai representar a passagem de uma 

sociedade de base agrária para uma sociedade urbano-industrial sem que se 

modificasse a estrutura fundiária do país. E ainda, com um Estado fortemente 

autoritário, concentrando no governo federal o poder decisório e administrativo 

referentes às políticas sociais. 
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Com o entendimento da agricultura subordinada às necessidades da 

industrialização o governo passa a tomar medidas relativas ao mundo rural, tendo 

como preocupação promover a expansão das fronteiras agrícolas e a colonização 

interna do país, o chamado processo de ocupação dos sertões. A partir de então, os 

problemas do campo invadem a cidade, passando a questão agrária a ser 

identificada como questão nacional. 

Diferentemente dos países capitalistas, o processo de industrialização do país 

foi induzido e realizado, em grande parte, pelo Estado, que através da utilização de 

diversos mecanismos favoreceu a iniciativa privada com vistas a assegurar o 

processo de acumulação primitiva do capital. Como afirma Bottomore (2001), as 

origens do capitalismo encontram-se na transformação das relações de produção no 

campo, na separação entre os camponeses e a terra.  

 

Uma vez que as relações de produção pré-capitalistas são 
predominantemente agrícolas, dispondo os camponeses dos principais 
meios de produção, como a terra, o capitalismo só se pode afirmar 
esbulhando os camponeses de sua terra. Assim sendo, as origens do 
capitalismo encontram-se nas transformações das relações de produção no 
campo. A separação entre os camponeses e a terra é o manancial de onde 
provêm os trabalhadores assalariados, tanto para o capital agrícola como 
para a indústria (BOTTOMORE, 2001, p. 3). 

 

É assim que, por diversos mecanismos, o Estado brasileiro ao privilegiar o 

capital, deixa de pensar políticas públicas sob a perspectiva do trabalhador do 

campo, seja no sentido de assegurar-lhe melhores condições de trabalho, seja na 

esfera da produção e comercialização mediante a garantia de inserção no mercado. 

Esse “esquecimento” vai contribuir decisivamente para a expulsão de milhares de 

trabalhadores do campo, ou para sua permanência em condições de pobreza.  

A partir dos anos de 1930 ocorre um período de forte estatização da 

economia brasileira, processo que se intensifica nas duas décadas seguintes com a 

criação de empresas estatais. Na relação Estado-classe trabalhadora vão 

prevalecer, no entanto, os fenômenos do patrimonialismo, cooptação e 

corporativismo, apoiados, sobretudo, no esquema de proteção social voltado para o 

setor urbano4. 

                                                           
4 A previdência social, por exemplo, promove a rápida expansão da burocracia, que se torna, aliás, 

uma das fontes mais importantes do emprego público no país.  
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O governo de Juscelino Kubitschek (1956 – 1960) segue essa visão do papel 

do Estado como empreendedor do desenvolvimento nacional, mas, diferentemente 

do governo Vargas, tem uma posição favorável em relação à entrada de capital 

estrangeiro como mecanismo para promover o desenvolvimento, inaugurando o 

nacional-desenvolvimentismo que tinha por base uma política econômica que 

combinava recursos do Estado, aliado a empresa privada nacional e ao capital 

estrangeiro para a realização da industrialização no país (BRUN, 2002). 

O Brasil entra na década de 1960 numa profunda crise socioeconômica e 

política. Nesse quadro, a questão agrária continuou a ser considerada em torno dos 

empecilhos que a agricultura impunha para o desenvolvimento do país. A reforma 

agrária fazia parte das reformas de base do governo João Goulart (1961-1964), mas 

com a instauração do regime militar a proposta ficou perdida no encaminhamento. 

 

 

1.3 A modernização dolorosa e seus desdobramentos  

 
 

Após os altos investimentos realizados pelos governos para a 

implantação e consolidação da indústria pesada no país (1955-1961) a agricultura 

brasileira volta a ser um dos temas centrais, iniciando o período da chamada 

industrialização da agricultura brasileira (SILVA, 2001). A partir de então se instalam 

no país as fábricas de máquinas e insumos agrícolas, que por sua vez vão requerer 

a criação de um mercado consumidor para esses novos produtos. Neste sentido, é 

que a partir dos anos de 1960 assistimos à modernização da agricultura brasileira, 

incentivada pela ação do Estado. 

No entendimento de Palmeira (2009) trata-se de uma “modernização 

conservadora”, assim definida 

 
Essa modernização, que se fez sem que a estrutura da propriedade rural 
fosse alterada, teve no dizer dos economistas, “efeitos perversos”: a 
propriedade tornou-se mais concentrada, as disparidades de renda 
aumentaram, o êxodo rural acentuou-se, aumentou a taxa de exploração da 
força de trabalho nas atividades agrícolas, cresceu a taxa de auto-
exploração nas propriedades menores , piorou a qualidade de vida da 
população trabalhadora do campo. Por isso, os autores gostam de usar a 
expressão “modernização conservadora” (PALMEIRA, 2009, p.87). 
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Essa política de “modernização” da agricultura constituiu-se, na prática, não 

apenas na introdução de novas tecnologias na produção agrícola. Representou, por 

outro lado, o conjunto de novas relações sociais, econômicas e políticas que 

contribuiu diretamente para o processo de intensificação da concentração da 

propriedade da terra, pela expropriação de um número crescente de pequenos 

proprietários, pela exclusão de arrendatários, e assalariados do campo, fortalecendo 

novos segmentos da classe dominante agrária, sobretudo aqueles ligados aos 

complexos agroindustriais. 

Nos governos militares, conforme salienta Martins (1982), a atenção estava 

voltada também para assegurar o controle dos movimentos reivindicatórios no 

campo e dessa forma barrar o fortalecimento político dos trabalhadores rurais. 

Objetivando conter as reivindicações e o agravamento dos conflitos no campo, o 

governo militar promulga o Estatuto da Terra (Lei Nº 4.504/1964) que vai regular os 

direitos e obrigações do governo e dos proprietários rurais para fins de execução de 

reforma agrária, estabelecendo medidas para a distribuição da terra e alterando o 

antigo regime de uso e posse da terra. O Estatuto introduz ainda conceitos de 

política agrária quanto ao direito de propriedade e função social da terra, e também 

quanto à natureza dos estabelecimentos rurais, distinguindo minifúndio, latifúndio, 

além do latifúndio improdutivo. Embora se reconheça o avanço no enfrentamento da 

questão agrária expressado no Estatuto da Terra, não se pode ignorar que, na 

prática, muito ainda está por fazer. Como assinala Sousa (2000, p. 234) 

 
O Estatuto não saiu do papel. A problemática agrária continuou existindo, 
com uma pequena diferença: Nos primeiros dezoito anos do regime militar, 
aparentemente acabaram os conflitos sociais. Isso porque os movimentos 
sociais e/ou as pessoas que ousassem reivindicar mudanças na sociedade 
brasileira seriam enquadradas no Ato Institucional nº 5, sofrendo torturas ou 
perseguições políticas.  
 
 

Uma modernização dolorosa porque nos moldes em que se cria, recria 

simultaneamente uma classe de explorados: desses, uma parte é absorvida pelo 

desenvolvimento capitalista e outra, se articula para contestar sua situação de 

exploração (SILVA, 1989). No período militar essa modernização se configura 

duplamente dolorosa – essa possibilidade se converte em tortura.  
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1.4 A questão agrária atual: a agricultura familiar como ator privilegiado 

 

Sob o ponto de vista do capitalismo rural, o Estatuto da Terra e a política 

agrícola do regime militar foram um sucesso, apontando como um de seus 

resultados, o agravamento da concentração fundiária. Porém, sob o ponto de vista 

do trabalhador rural, o Estatuto da Terra se resumiu no agravamento das precárias 

condições de vida do homem do campo e a questão agrária apresenta-se, na 

década de 1980, como um dos mais complexos problemas nacionais. 

No cenário internacional, os anos de 1980 vão ser marcados pelas evidências 

da segunda grande crise do capitalismo que vai gerar desequilíbrios 

“macroeconômicos, financeiros e de produtividade (que) se espalham pela economia 

internacional” (SOARES, 2002, p. 11). Assiste-se ao fim do padrão de crescimento 

baseado no financiamento externo ou estatal, através do investimento direto do 

Estado ou do investimento privado subsidiado, que havia prevalecido até então. 

Por outro lado, os problemas da terra se encontravam bastante agravados. A 

concentração fundiária continuava e com o fim do “milagre econômico” e o início de 

uma recessão há o aumento do desemprego e do êxodo rural. Com isso, cresce o 

conflito no campo e as discussões sobre a necessidade da reforma agrária são 

retomadas com todo o vigor, sendo visualizada não apenas do ponto de vista social, 

como instrumento de garantia do acesso à terra e da melhoria das condições de vida 

dos pequenos produtores e trabalhadores rurais, mas como estratégia essencial no 

processo de desenvolvimento do país e, particularmente, do meio rural. 

A Constituição de 1988 vai expressar a disputa e negociação entre os 

diversos blocos de forças que então se confrontavam no país na luta pela 

democracia e garantia de igualdade de direitos. Não se pode ignorar que o texto 

constitucional incluiu algumas conquistas significativas em relação ao campo. Além 

de assegurar o pleno acesso de trabalhadores rurais aos direitos trabalhistas e 

previdenciários, os artigos 184 e 191 vão tratar da política agrícola, fundiária e da 

reforma agrária, reconhecendo a competência da União para desapropriação por 

interesse social. Muito pouco, porém, foi possível avançar na direção da reforma 

agrária, diante da exigência para tanto de Lei Complementar.  
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A Constituição não desatou o nó, mas tornou até mais difícil a sua solução: 
grandes batalhas na regulamentação e a luta prática e diária dão 
continuidade ao enfrentamento do problema por parte dos movimentos 
populares [...] não chegando a um texto capaz de agilizar soluções e 
diminuir as tensões sociais (COELHO, apud SOUSA, 2000, p. 235). 
 
 

A eleição de um governo civil de transição no Colégio Eleitoral, em 1985, 

renovou a esperança em torno da inclusão, na agenda política do País, de temas até 

então colocados à margem pelos militares. É criado o Ministério da Reforma e do 

Desenvolvimento Agrário-MIRAD (Decreto nº. 91.214/1985), e, buscando atender 

aos anseios dos trabalhadores rurais, o governo federal aprova o I Plano Nacional 

de Reforma Agrária da Nova República (Decreto nº. 91.766/1985) que previa a 

desapropriação de latifúndios e o assentamento de 1.400.000 famílias no período de 

1985-19895. Tais medidas, no entanto, desagradaram às elites conservadoras, que 

já articuladas em torno da União Democrática Ruralista, inviabilizaram a 

concretização dessas propostas. 

Com o processo de redemocratização, ressurgiram os movimentos sociais 

dos agricultores familiares que voltaram a lutar pela terra, amplia-se o debate político 

sobre a questão agrária, surgem novas propostas de reforma agrária. Apesar das 

mudanças ocorridas no país, com a urbanização, a industrialização, a modernização 

e o crescimento econômico, ainda era frágil, porém, o nível de organização da 

sociedade, principalmente no campo, onde prevalecia a tradição clientelista. 

As conquistas inscritas na Constituição Federal de 1988 não se 

materializaram, apesar dos sucessivos planos governamentais de reforma agrária e, 

também, da luta organizada do Movimento dos Sem Terra - MST. Em contraposição, 

a sociedade assiste à opção do governo pela rota neoliberal que, desde meados dos 

anos de 1970, direcionava as medidas em torno da reorganização do capital, com 

vistas a recuperação dos padrões de acumulação do período designado como os 

“30 anos gloriosos do pós-guerra”.  

Com essa orientação, o Estado brasileiro vai ceder espaço aos grupos 

privados (inclusive internacionais) para atuarem nos diferentes campos da cadeia 

produtiva (produção, distribuição, comercialização, manufatura, serviços de 

                                                           
5
 O PNRA foi esquecido e ao final do governo Sarney, os seus resultados foram os seguintes: 

“apenas 8% das terras previstas foram desapropriadas, e 10% das famílias assentadas. Assim, o 
sonho de 1,4 milhões de famílias assentadas, que havia sido anunciado em 1985, ficou reduzido a 
pouco mais de 140 mil” (OLIVEIRA, 2001). 
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crédito,etc). Vai favorecer, ainda, uma nova dinâmica para a importação com 

facilidades fiscais, enfraquecendo a produção nacional, tanto no setor primário como 

secundário. As manifestações de resistência no campo também se agudizam e 

ganham espaço com o surgimento de novos grupos de luta pela terra e em defesa 

dos interesses dos produtores familiares e dos trabalhadores sem terra.  

No governo de Fernando Henrique Cardoso - FHC (1995-2002), a política 

neoliberal entra na agricultura: paulatinamente, o governo deixa de financiar a 

agricultura e de propor políticas de comercialização e abastecimento alimentar. Sob 

a influência do neoliberalismo prevalece, então, uma política agrária voltada para o 

mercado, buscando inserir o país na economia globalizada, segundo os parâmetros 

vigentes, sem considerar a reforma agrária uma medida prioritária.  

Ao estabelecer suas metas de governo, FHC coloca a questão agrária como 

resultante de um processo histórico, onde sucessivos governos propuseram políticas 

públicas que não foram capazes de reverter o quadro de exclusão vivenciado pela 

maioria dos pequenos agricultores. Propõe-se, então, a executar sua reforma agrária 

sem necessidade de desapropriação de terras, negando dessa forma a existência do 

conflito histórico entre os grandes latifundiaristas e os pequenos proprietários. Para 

tanto, propõe “um programa seletivo” no qual será privilegiado a solução de conflitos 

pontuais, complementado com outros programas - irrigação, eletrificação rural, 

crédito agrícola e assistência técnica. 

Essa intenção de realizar a reforma agrária com paz e justiça torna-se uma 

contradição no governo FHC que assume o primeiro mandato em meio a profunda 

crise na agricultura e no campo, onde se multiplicam os conflitos e o agravamento 

da violência se soma à impunidade. A reforma agrária para e a violência se 

intensifica (Corumbiara, em Rondônia; Carajás, no Pará). O Movimento dos Sem-

Terra (MST) lidera as ocupações em todas as regiões do país, potencializadas pelos 

resultados pouco animadores dos assentamentos, onde se praticava uma agricultura 

que se mantinha no patamar da sobrevivência. 

Nessa conjuntura difícil, ao enfrentar a questão social no campo, FHC trouxe 

para o palco um novo ator, a agricultura familiar. Na valorização da agricultura 

familiar parte do princípio de que a mesma representa o setor que produz, emprega 

e dá respostas rápidas às políticas públicas voltadas ao fomento e produção de 

alimentos, chamando atenção para a relação custo-benefício. Além de se apresentar 

como a principal responsável pelo abastecimento da dieta alimentar da população, a 
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agricultura familiar registra maior produtividade que a agricultura patronal, embora 

não tenha acesso aos mesmos incentivos oficiais. 

No documento intitulado “Reforma agrária, um compromisso de todos” (1997), 

o governo mostra como objetivo da reforma agrária a criação de empregos 

produtivos e rentáveis para os trabalhadores do campo. “A questão agrária não é, 

portanto, apenas econômica. Ela é, sobretudo, social e moral” (BRASIL, 1997). 

Desde então, as políticas públicas para o meio rural busca elaborar projetos 

direcionados à agricultura familiar, à qualificação para o trabalho, o crédito, à 

educação para os agricultores e seus filhos, além da educação ambiental. 

A análise do campo a partir da agricultura familiar confirma a influência de 

uma forte corrente de pensamento é compartilhada por Abramovay (2007) que 

defende a inserção do pequeno produtor no mercado com o apoio das políticas 

governamentais. Com essa perspectiva, o governo enfatiza a recriação da 

agricultura familiar, procura inserir esse segmento no “agribusiness”. Ou seja, mais 

do que corrigir as desigualdades da estrutura fundiária, pretende corrigir os efeitos 

dessa concentração nas relações de trabalho. 

Desse ponto de vista a questão agrária se torna um problema inexistente já 

que não tem solução na sociedade capitalista. A saída passa a consistir na compra 

de terras (Banco da Terra), assim como em políticas agrícolas determinadas pelo 

mercado e integração ao capital por meio do agronegócio, incorporando a agricultura 

familiar. 

Atualmente, a reforma agrária é regida pela Constituição Federal de 1988, Lei 

Nº. 8.629 - de 25/02/1999, Estatuto da Terra, Lei Nº. 433/1992, e orientada pelo II 

Plano Nacional de Reforma Agrária (II PRNA). Elaborado pelo governo Lula, em face 

das pressões exercidas pelas organizações camponesas, o Plano reafirma seu 

compromisso com uma reforma agrária de grande amplitude, tendo como meta o 

assentamento de 400.000 novas famílias, além da regularização de posse e crédito 

fundiário para beneficiar 650.000 famílias nos termos da reforma agrária de 

mercado.  

O Plano assume uma visão ampliada da questão agrária: o campo não é 

apenas lugar de produção, mas também de qualidade de vida e cidadania. Nesse 

sentido, refere medidas capazes de assegurar emprego, renda, segurança 

alimentar, combate à pobreza e consolidação da agricultura familiar, tomando como 

pressuposto que a agricultura é criada e recriada pelo desenvolvimento contraditório 
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do capitalismo. Ao mesmo tempo, propõe a criação de postos permanentes de 

trabalho e projetos voltados à recuperação da capacidade produtiva, bem como o 

reconhecimento, demarcação e titulação das áreas de comunidades quilombolas e 

indígenas. Nessa perspectiva, propõe que os novos projetos devem “combinar 

viabilidade econômica com sustentabilidade ambiental, integração produtiva com 

desenvolvimento sustentável, qualidade e eficiência com massividade” (BRASIL, 

2003, p.10).  

O II PNRA inova ao introduzir o conceito de desenvolvimento territorial, que 

enfatiza a necessidade de ajustamento do modelo de reforma agrária às 

características da região, afirmando que “o meio rural brasileiro precisa se tornar, 

definitivamente, um espaço de paz, produção e justiça social” (BRASIL, 2003, p. 4).   

Alicerçadas neste discurso as políticas sociais para o campo passam a ser 

pensadas através de um planejamento estratégico de geração de trabalho, renda, 

produção de alimentos e acesso a direitos universais, tendo como eixo o 

enfrentamento da pobreza. A centralidade deste estudo recai na mediação do 

associativismo nos programas dessa natureza, conduzidos como proposta de 

enfrentamento da questão agrária. 
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– CAPÍTULO II – 

O APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR: ESTRATÉGIA DE COMBATE À 

POBREZA RURAL 

 

2.1 Pobreza rural: uma questão de integração da agricultura familiar ao 

mercado 

  

No Brasil, a propriedade da terra e a situação das pessoas que nela 

trabalham é grave: prevalece a concentração fundiária, bem como a expropriação e 

exploração do trabalho daqueles que nela vivem. Martins (1982), ao analisar o 

quadro da estrutura fundiária brasileira afirma 

 
 
Ele nos mostra que a questão agrária brasileira tem duas faces 
combinadas: a expropriação e a exploração. Há uma clara concentração da 
propriedade fundiária, mediante a qual pequenos lavradores perdem, ou 
deixam a terra, que é seu principal instrumento de trabalho, em favor de 
grandes fazendas [...] O processo de expropriação, de diferentes maneiras, 
violentamente ou não, tem ocorrido no país inteiro (MARTINS, 1982, p. 53). 
 
 

Como se vem mostrando neste trabalho, a gênese desse processo 

encontra-se na formação social brasileira e no modelo de desenvolvimento 

historicamente adotado 

 
 
A elevada concentração da propriedade da terra e a desigual distribuição da 
propriedade dos recursos produtivos de origem industrial, conformaram  
uma formação social capitalista no Brasil de exclusão social. Exclusão de 
massas significativas da população, não só do padrão de consumo e da 
qualidade de vida que se torna viável para as elites, e para as populações 
dos países avançados, mas, também, exclusão das condições mínimas de 
existência social para uma parcela significativa das populações rurais e 
urbanas, tais como: a terra de trabalho, emprego, teto, educação, 
alimentação e saúde adequada (MOREIRA, 2007, p. 161). 
 
 

O Relatório do Banco Mundial (2001), no início do século, chama atenção 

para a pobreza no Brasil, reafirmando que esse é um fenômeno predominantemente 

rural. De acordo com os dados apontados, 43% dos pobres no Nordeste e Sudeste 

brasileiro vivem nas áreas rurais, um contingente de aproximadamente 9,8 milhões 

de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza.  

Na mesma direção, Veiga (2000) no seu estudo “Pobreza Rural, Distribuição 

da Riqueza e Crescimento: a experiência brasileira” mostra que o fenômeno da 
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pobreza rural brasileira passa, necessariamente, pela configuração do setor 

agropecuário, que é de caráter predominantemente patronal, ao contrário do que 

acontece nos países que atingiram melhor índice de desenvolvimento humano, nos 

quais predomina a agricultura familiar. 

No contexto mundial, a década de 1990 desnuda a crise do mundo capitalista 

com seu crescente desemprego estrutural, suas altas taxas de juros e a implantação 

de políticas econômicas lesivas à soberania dos países em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos. 

É neste cenário que o governo brasileiro vai colocar a agricultura como a 

"âncora verde" do real, adotando uma política de incentivo à oferta de produtos 

agroalimentares. O Plano Real, implementado na metade do ano de 1994, e as 

medidas econômicas que se seguiram, conseguiram alcançar a estabilização 

monetária. Com a queda da inflação, os salários pararam de ser corroídos ao longo 

de cada mês, como ocorria anteriormente. Com a manutenção do valor dos salários 

durante o mês, as camadas da população de baixa renda aumentaram sua 

capacidade de acesso aos alimentos.  

Na realidade, o conjunto de medidas posta em prática vai desempenhar um 

papel crucial na política de estabilização econômica ao assegurar uma queda real 

dos preços dos alimentos nas grandes regiões metropolitanas brasileiras; de 

concreto a sociedade teve pouco a comemorar. Para aqueles que não dispõem de 

renda, a estabilização monetária nada significou. Ou até significou uma maior 

dificuldade no acesso aos benefícios dos programas sociais, pelas restrições 

impostas aos gastos públicos, sob a alegação da necessidade de defesa da 

estabilidade da moeda. Essa política, por outro lado, não se colocou o desafio de 

pensar os inúmeros problemas que a pequena produção vinha historicamente 

enfrentando para assegurar sua viabilidade. Nessas condições, os produtores familiares 

vêem agravadas sua condições de vida, e mesmo possuindo terra, não dispõem das 

condições mínimas necessárias para produzir para o sustento de suas famílias, nem 

sequer obter rendimentos fora dessas propriedades.  

Para Schneider (2003), no Brasil, embora tardiamente, a discussão sobre a 

agricultura familiar ganha legitimidade social nos meados da década de 1990, em 

decorrência, sobretudo, de dois fatores: o impacto da adoção dessa expressão pelo 

sindicalismo brasileiro, tendo à frente a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura - CONTAG que encampava os muitos desafios postos pelo contexto 



32 
 

da crise econômica, os impactos da abertura comercial, a falta de crédito agrícola e 

queda dos preços dos principais produtos agrícolas de exportação, entre outros; e a 

criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-PRONAF 

(Lei 11.326,de 24 de julho de 1996) que expressa formalmente o compromisso do 

Estado com as demandas do agricultor familiar. 

O estudo sobre o perfil da agricultura brasileira (INCRA/FAO, 2000, p.16), 

tomando por base o Censo Agropecuário de 1995/96, apontou a existência de 

4.859.864 estabelecimentos rurais no país ocupando uma área de 353,6 milhões de 

hectares. Desse total, 85,2% eram estabelecimentos familiares ocupando uma área 

de 107,8 milhões de hectares, ou seja, 30,5% o da área total investigada, enquanto 

os estabelecimentos patronais no total de 554.501 (11,41%) ocupavam uma área de 

240 milhões de hectares da área. Destaca, ainda, que embora os estabelecimentos 

familiares comparecessem com 37,9% do Valor Bruto da Produção Agropecuária 

Nacional-VBP, tinham acesso restrito aos créditos destinados aos financiamentos 

para a agricultura. O estudo evidencia que em todas as regiões do país os 

financiamentos destinados a agricultura eram prioritariamente destinados a 

agricultura patronal, mesmo considerando que é a agricultura familiar que responde 

por parte significativa da produção dos principais alimentos que compõem a dieta 

alimentar da população. 

Esses resultados se reproduzem na atualidade. No Relatório sobre o 

Desenvolvimento Mundial, de 2008, o Banco Mundial reafirma que a  “agricultura é 

uma ferramenta de desenvolvimento vital para o cumprimento da Meta de 

Desenvolvimento do Milênio” no que se refere às estratégias para redução dos 

índices de extrema pobreza e da insegurança alimentar. Segundo o documento, três 

em cada quatro pessoas de baixa renda nos países em desenvolvimento vivem na 

zona rural e a maioria depende direta ou indiretamente da agricultura para sua 

subsistência. Neste sentido, ressalta a importância de estratégias que assegurem o 

aumento da produtividade, lucratividade e sustentabilidade da agricultura, 

particularizando a agricultura familiar. Além da necessidade de: melhoria dos 

incentivos de preços e aumento na qualidade e na quantidade dos investimentos 

públicos é preciso assegurar o acesso ao crédito, à assistência técnica, a melhoria 

do desempenho das organizações de produtores, de modo a tornar a agricultura 

mais sustentável e provedora de serviços ambientais (BANCO MUNDIAL, 2008). 
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Vale registrar, ainda, a renovação do interesse pela temática da agricultura 

familiar, na academia, com a retomada dos estudos e debates sobre os impasses e 

possibilidades dessa forma de produzir, na sociedade capitalista, bem como suas 

implicações do ponto de vista do desenvolvimento com sustentabilidade 

(SCHNEIDER, 2003). 

Historicamente, a discussão sobre a agricultura familiar assume diferentes 

correntes explicativas.  

 
 
A agricultura familiar não é uma categoria social recente, nem a ela 
corresponde uma categoria analítica nova na sociologia rural. No entanto, 
sua utilização, com o significado e abrangência que lhe tem sido atribuído 
nos últimos anos, no Brasil, assume ares de novidade e renovação 
(WANDERLEY, 1999, p.23). 
 
 

A agricultura familiar, no Brasil, é um campo de luta na busca de um espaço 

próprio na economia e na sociedade, uma vez que sempre esteve à margem dos 

interesses dominantes, centrados na grande propriedade. Nessa condição, a 

agricultura familiar conta com inúmeras limitações tanto no âmbito da produção 

como da comercialização, ocupando historicamente uma posição de dependência 

em relação à economia em geral. A falta de competitividade tem sua sobrevivência 

constantemente ameaçada e nesse quadro passa a ser encarada como obstáculo 

ao desenvolvimento, cuja superação é buscada, no discurso oficial, pela via da 

integração à economia de mercado.  

A preocupação dos governos  com a situação de pobreza já se fazia presente 

desde os fins dos anos de 1950, no governo de Juscelino Kubitschek  (1956 – 1960). 

Os governos militares, com sua proposta de modernização da agricultura brasileira, 

também se colocavam o desafio de resolver os problemas da região Nordeste 

concernentes ao campo, mediante a implementação de políticas 

desenvolvimentistas. Inicialmente, mediante dois programas: o Programa de 

Integração Nacional (PIN), que tinha como principal objetivo a construção da rodovia 

Transamazônica, concebida como um instrumento facilitador para a migração dos 

nordestinos para a Amazônia; e o Programa de Redistribuição de Terras e de 

Estímulo à Agropecuária do Norte-Nordeste (PROTERRA), que financiava a 

aquisição de terras.  

Em 1975, foram implementadas as ações do POLONORDESTE, voltado para 

a promoção do desenvolvimento das áreas-pólo na região, tendo como estratégia o 
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Desenvolvimento Rural Integrado–DRI. Na mesma linha é criado o Projeto 

Nordeste(1985) que se propunha atuar na perspectiva do desenvolvimento 

econômico e social da região a partir de cinco linhas de ação: 1- Criação do 

Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural-PAPP; 2 - Desenvolvimento de 

pequenos negócios não-agrícolas; 3- Irrigação; 4- Ações de saúde; 5- Educação e; 

6- Saneamento básico. Dessa proposta apenas o PAPP foi de fato implementado, 

tendo como objetivo principal estimular as formas associativas dos pequenos 

produtores rurais enquanto mecanismo capaz de assegurar melhoria dos padrões de 

produção, produtividade e renda desse segmento. 

A partir de 1993 são introduzidas novas reformulações no programa que 

passa a guiar-se por uma gestão descentralizada. Nesse novo modelo cada 

comunidade passou a definir seus projetos e gerir sua execução, através de suas 

associações (condição obrigatória para acessar os recursos). Após a discussão e 

aprovação no âmbito local, as demandas eram priorizadas e encaminhadas para 

aprovação em Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural que tinha em sua 

composição representantes das associações existentes no município, e somente 

depois do seu parecer quanto à prioridade de solicitação, a demanda era 

encaminhada para aprovação na Unidade Central do Projeto (UCP), de âmbito 

estadual.  

 Pode-se dizer mesmo que uma das grandes contribuições do PAPP foi levar 

a noção de representação a ocupar um espaço de destaque na gestão do Programa, 

contribuindo também para a organização social no campo ao congregar os vários 

segmentos da agricultura familiar em associações com vistas ao atendimento dos 

seus interesses. Vale lembrar, no entanto, que tais medidas remetiam a problemas 

estruturais no enfrentamento da questão agrária.  

Ao discutir a agricultura familiar, Abramovay (2007) desconstrói o mito 

existente na América Latina e especialmente no Brasil, de que a mesma seja 

sinônimo de atraso e miséria social, enfatizando a importância adquirida pelas 

unidades familiares no processo de modernização e distribuição de renda nas 

sociedades capitalistas mais desenvolvidas. Neste sentido, distingue a agricultura 

familiar do campesinato clássico. No seu entendimento, enquanto os camponeses 

podem ser entendidos “por sua integração parcial a mercados imperfeitos, sua 

capacidade de sobreviver no interior de sociedades capitalistas será extremamente 

precária: o ambiente lhe será hostil” (ABRAMOVAY, 2007, p.115), a agricultura 
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familiar se caracteriza pela sua capacidade de integração ao mercado e de 

incorporar os principais avanços técnicos, bem como dá respostas às políticas 

governamentais. 

É a partir dessa perspectiva que o Estado vai expressar sua visão de que, no 

Brasil, não existe problema de reforma agrária, mas a necessidade de meios para a 

agricultura familiar potencializar suas capacidades de produzir, assumindo a defesa 

da integração entre a agricultura familiar e o agronegócio, na busca de uma sinergia 

entre esses setores, considerados apenas aparentemente dicotômicos. E com essa 

perspectiva, propõe políticas compensatórias incapazes, porém, de gerar ou 

impulsionar mudanças estruturais significativas no campo.  

O governo FHC (1995-2002), que tratava da reforma agrária como uma 

política compensatória destinada à promoção do alívio da pobreza, implementou um 

conjunto de medidas cuja intenção era forjar o consenso social em torno da solução 

pacífica para os conflitos no campo. Dentre estas introduziu a Reforma Agrária de 

Mercado (RAM) do Banco Mundial mediante a criação do Projeto Cédula da Terra 

(PCT). E com o documento intitulado “Novo Mundo Rural” institucionaliza as novas 

diretrizes do desenvolvimento rural, com a criação do Banco da Terra e a Reforma 

Agrária pelos Correios. Na verdade, com isso desloca o protagonismo do Estado 

para o mercado, protegendo o capital da ameaça conflitiva das ocupações de terra 

(SAUER, 2010). 

No governo Lula (2003-2010) foram criadas novas linhas de financiamento em 

substituição àquelas do governo anterior e abrigadas sobre o Programa Nacional de 

Crédito Fundiário (PNCF). Com essa orientação inclui o Programa de Combate à 

Pobreza Rural - PCPR, no qual o ingresso dos beneficiários se dá mediante a 

formação de associações, tendo como prioridade os estados do Nordeste. 

Nesse quadro, ganham visibilidade às associações de produtores familiares 

como coadjuvantes no enfrentamento da questão agrária. Dentre as justificativas 

apresentadas pelo governo está a redução da pobreza rural, seja possibilitando a 

compra da terra, seja através de sua integração à cadeia do agronegócio com vistas 

à ampliação da renda e melhoria das condições de vida do agricultor familiar. A 

associação dos produtores apresentam-se, portanto, como estratégia capaz de 

possibilitar essas condições ao desenvolver o protagonismo coletivo da categoria e 

sua integração ao mercado. 
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2.2 O combate à pobreza rural em Picos (PI) 

 

2.2.1 Contextualizando as ações de enfrentamento da pobreza na área de 

estudo 

 

No seu processo de formação histórica, o Piauí destaca-se no Nordeste pelas 

condições de colonização, como “terra de passagem” entre Pernambuco, Ceará e 

Maranhão. Registra assim uma vocação agrícola, costurada historicamente por uma 

elite agrária sustentada em duas matrizes econômicas: a pecuária extensiva e o 

extrativismo vegetal. A abertura da futura província e estado se deu pela ação dos 

bandeirantes, com intenção de prear índios e escravizá-los. A colonização, portanto, 

se dá de forma espontânea e desordenada, sendo que a posse das terras se deu 

antes da demarcação das sesmarias. 

A atividade da pecuária bovina foi à principal responsável para o surgimento 

do estado como principal fornecedor de gado para o restante do país, embora, como 

salienta Medeiros (1996), essa atividade não tenha possibilitado uma estrutura 

econômico-social dinâmica. Por outro lado, a instalação de fazendas de gado se 

constituía uma estratégia para garantir o domínio do território pela coroa portuguesa. 

Ademais a atividade pecuária extensiva tinha sua sustentação no domínio de 

grandes áreas de terras (latifúndio), servindo “de base para uma dominação social 

dos fazendeiros sobre escravos, vaqueiros, agregados e eventuais pequenos 

proprietários e posseiros” (MEDEIROS, 1996, p.21). 

Essa configuração consolidou uma estrutura sócio-política de dominação e 

subordinação sobre aqueles que não detinham terra para produzir. Com o 

agravamento das condições de vida os agricultores familiares, posseiros, meeiros se 

vêem forçados a migrarem para outras áreas em busca de novas fronteiras 

agrícolas. Em 1940 registra-se a emigração de 114.466 de habitantes do Piauí para 

outros Estados. Em 1960 esse total passa para 364.515, representando 21,6% da 

população total do estado (MEDEIROS, 1996). 

Na década de 1970, seguindo a lógica de favorecimento das elites, a Lei 

Estadual nº 3.271/73 incorpora as terras devolutas ao patrimônio da Companhia de 

Desenvolvimento do Piauí (COMDEPI), “autorizando a alienação de terras públicas a 

empresários interessados em investir no Piauí, mediante a apresentação de projetos 

de desenvolvimento” (PIAUÍ, 2005, p.18). Somente na década de 1980 o estado cria 
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o Instituto de Terras do Piauí (INTERPI), órgão executor de ações de reforma 

agrária. Essas ações, no entanto, não conseguiram reverter a concentradora 

estrutura fundiária existente.  

Ademais, a exemplo do que acontece nos demais estados brasileiros, o Piauí 

entra no processo de modernização da agricultura a partir da ação do poder público. 

Sem dúvida alguma, o estado contribuiu para mudanças no perfil da agricultura nos 

últimos trinta anos, mudanças essas que, no entanto, contribuíram para o 

agravamento da questão agrária local, ao favorecer a modernização da grande 

propriedade e a expansão do trabalho assalariado temporário. 

A estrutura fundiária no Piauí continua apresentando uma alta concentração 

de terras. Segundo dados de 2006 do IBGE, os estabelecimentos menores de 10 ha 

apesar de representarem 60,67 % do total de estabelecimentos do estado, ocupam 

uma área correspondente a apenas 3,15 %. Já os estabelecimentos de 100 ha e 

mais representam 7,12% do total, ocupando, no entanto, uma área de 6.793.075 ha 

(71,46%). 

 

Tabela 1 – Número e área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de área 
total. Piauí, 2006. 

 

GRUPO DE ÁREA (ha) 
ESTABELECIMENTOS ÁREA (ha) 

Nº. ABSOLUTO % ÁREA TOTAL(ha) % 

Menos de 10 134.272 60,67 299.457 3,15 

De 10 a menos de 50 54.593 24,67 1.298.567 13,66 

De 50 a menos de 100 16.677 7,54 1.115.497 11,73 

De 100 a menos de 500 13.310 6,01 2.524.647 26,56 

De 500 e mais 2.448 1,11 4.268.428 44,90 

Total 221.300 100,0 9.506.591 100,0 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário – 2006. 

 

Os dados mostram que poucas mudanças houve com relação à garantia do 

acesso a terra no estado. Fica evidenciado que a intervenção pública na questão 

agrária e fundiária piauiense apresenta resultados muito distantes do que é 

necessário para o combate à pobreza rural e para assegurar terra aos que nela 

vivem.  

Ao analisar a produção agrícola do estado chama atenção que os principais 

produtos da dieta alimentar da população vem da produção familiar, onde   os 
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estabelecimentos  com áreas menores de 100 ha respondem por  96,61% da 

produção de feijão, 95,01% de mandioca e 70,32% de milho (Tabela 2 ).  Esses 

dados mostram a participação significativa da produção familiar apesar dos poucos 

incentivos que tem recebido dos governos. 

 

Tabela 2 – Produção agrícola por grupos de área dos estabelecimentos e quantidade 
produzida. Piauí, 2006. 

 

PRODUTOS  GRUPO DE ÁREA (ha) 

ESTABELECIMENTOS 
QUANTIDADE 

PRODUZIDA 

Nº. 

ABSOLUTO 
% 

Nº. 

ABSOLUTO 
% 

 

 

FEIJÃO 

(Toneladas) 

Menos de 10 88.166 64,82 48.794 12,83 

De 10 a menos de 50 28.191 20,73 308.032 80,99 

De 50 a menos de 100 11.004 8,09 10.619 2,79 

De 100 a menos de 500 7.671 5,64 8.729 2,30 

De 500 e mais 987 0,72 4.159 1,09 

Total 136.019 100,0 380.333 100,0 

 

 

MANDIOCA 

(Toneladas) 

Menos de 10 15.489 59,86 272.880 70,18 

De 10 a menos de 50 7.113 27,48 78.904 20,30 

De 50 a menos de 100 1.846 7,13 17.621 4,53 

De 100 a menos de 500 1.259 4,86 17.010 4,37 

De 500 e mais 173 0,67 2.401 0,62 

Total 25.880 100,0 388.816 100,0 

 

 

MILHO EM 

GRÃO 

(Toneladas) 

Menos de 10 80.500 61,31 124.506 38,79 

De 10 a menos de 50 32.070 24,42 308.032 31,04 

De 50 a menos de 100 10.170 7,76 10.619 10,49 

De 100 a menos de 500 7.523 5,72 8.729 8.64 

De 500 e mais 1.039 0,79 4.159 11,04 

Total 131.302 100,0 380.333 100,0 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário – 2006. 

 

No Piauí o combate a pobreza é desenvolvido desde 1997 mediante convênio 

celebrado entre o estado e o Banco Mundial, compreendendo dois momentos. O 

primeiro correspondente ao período 1997-2001 (PCPR I) e o segundo de 2002 a 

2009 (PCPR II). O PCPR II conta com um montante de recursos no valor de US$ 

60,00 milhões de dólares, incluindo a contrapartida do governo estadual 

correspondente a 25% desse total. 

Figuram como objetivos desse programa: (a) aumentar as oportunidades 

econômicas e sociais através de Subprojetos Comunitários; (b) aumentar o capital 



39 
 

social das comunidades rurais a fim de que as mesmas se organizem e supram suas 

próprias necessidades; (c) fortalecer a gestão e a cidadania local através da criação 

e fortalecimento dos Conselhos Municipais ao tempo em que são forjados laços com 

órgãos governamentais e não-governamentais, sociedade civil, instituições 

financeiras e o setor privado. Na sua operacionalização são apontados como meios 

de ação: “1) A provisão de investimentos comunitários orientados para a criação de 

infra-estrutura básica e geração de renda e de emprego para as camadas mais 

pobres do meio rural; 2) A descentralização da alocação de recursos e tomada de 

decisões para os níveis locais, mediante o apoio aos Conselhos Municipais e às 

associações de beneficiários no planejamento, priorização de subprojetos, execução 

e manutenção de investimentos e 3) O estímulo à criação e à consolidação de 

organizações comunitárias – Associações e Conselhos Municipais – que poderão 

servir como instrumento de planejamento, de controle social, de expressão das 

necessidades e das capacidades das comunidades pobres para a superação das 

barreiras ao seu desenvolvimento econômico e social” (Convenio 46240-

BR/BIRD/SEPLAN-PI, 2001). 

Com o apoio desse programa são executados projetos de apoio à pequena 

produção, incluindo a aquisição de equipamentos, distribuição da energia rural, 

recursos hídricos, além de iniciativas relacionadas ao uso de novas tecnologias no 

campo, em todo o estado, através de investimentos não reembolsáveis. Em 2008 

foram executados 46 projetos, em 2009 o número chegou a 541 projetos, e 21 em 

2010 (SEPLAN/PCPR - Demonstrativo dos Convênios/Exercício 2008/2009/2010). 

Hoje o estado discute com o órgão financiador (BIRD) a renovação do Acordo de 

Empréstimo, oportunidade em que está sendo reavaliada a nova configuração do 

órgão gestor do Programa, em nível local, para o prosseguimento das ações. 

Do total de projetos aprovados e executados nesse período (2008-2010), o 

município de Picos teve apenas três projetos aprovados, que financiaram um trator, 

um sistema simplificado de abastecimento d’água e uma linha de distribuição de 

energia elétrica. 

Além dos projetos que são diretamente geridos pela Unidade Técnica 

Estadual do PCPR, ganham destaque no Piauí os projetos que são desenvolvidos 

diretamente pela Fundação Banco do Brasil, em nome da responsabilidade social 

empresarial. 
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Compartilhando com a perspectiva de combate a pobreza rural colada à 

concepção de inserção da agricultura familiar no mercado, como estratégia para 

agregar valor à produção local, via comercialização de produtos mais elaborados, a 

Fundação Banco Brasil-FBB desenvolve a proposta de estruturação de 

empreendimentos sustentáveis e solidários em cadeias produtivas com vistas à 

superação da pobreza rural.  

Com essa orientação, a Fundação Banco do Brasil-FBB vem participando 

ativamente das iniciativas de combate à pobreza rural. Além da diminuição da 

pobreza, a instituição espera que os resultados possam incidir diretamente sobre os 

mecanismos de concentração da renda, contribuindo para a redução das 

desigualdades sociais. Neste sentido, o discurso oficial o significado estratégico 

dessas iniciativas para a sustentabilidade da agricultura familiar enquanto 

mecanismo eficaz para os produtores familiares se apropriarem da renda gerada ao 

longo da cadeia produtiva – beneficiamento/ industrialização e comercialização – 

geralmente apropriadas pelos empresários.  

No Território do Vale do Rio Guaribas – Piauí, essa experiência abrange onze 

municípios (20 Planos de Negócios) tendo como referência a cadeia produtiva da 

apicultura (6), cajucultura (6), mandiocultura (2) e caprinocultura (6), com um 

investimento total de R$ 7.038.000,00 (BANCO DO BRASIL, 2010). 

A proposta de integração da agricultura familiar a partir das cadeias 

produtivas toma como referência as relações que se estabelecem entre os atores 

das várias instâncias envolvidas no processo produtivo de determinada cultura. 

Parte do pressuposto que identificar os elos mais fortes e os mais vulneráveis, bem 

como os gargalos existentes nessa cadeia produtiva, oferece informações 

importantes para fundamentar a intervenção e proteger os interesses da agricultura 

familiar. Possibilita assim uma maior clareza das ações requeridas para o 

aproveitamento do potencial existente nas dinâmicas territoriais. E significa também 

que a abordagem territorial somente se completa com a abordagem da cadeia 

produtiva. 

Sob esse aspecto fica ressaltada a importância da base associativa e sua 

centralidade na implementação das ações. Neste estudo, entende-se porém, que a 

associação se impõe não somente do ponto de vista da capacidade produtiva da 

agricultura familiar, nem de sua adesão e mobilização a projetos de geração de 

ocupação e renda, mas de apoiar sua organização e inserção crítica na esfera da 
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produção e criação de novas práticas sociais de redistribuição de poder entre 

diferentes atores sociais.  

Com esse propósito, acredita-se que a associação de produtores é um 

mecanismo necessário para a criação do capital social no campo mediante o 

desenvolvimento da confiança e reciprocidade entre os produtores. Mas é, 

sobretudo, do ponto de vista do protagonismo coletivo que se afirma como estratégia 

de potencialização do desenvolvimento rural, ao apoiar a luta desses produtores na 

leitura crítica de sua realidade e garantia de direitos. 

            

 

2.2.2 O associativismo rural como instrumento de integração e alternativa de 

viabilização da agricultura familiar 

 

Analisando as principais formas de organização camponesa Sabourin (2009) 

assinala que se encontram no Brasil três formas clássicas de organização: o 

sindicato, a cooperativa e a associação de produtores. Para o autor a associação de 

produtores é o modelo de organização local dos agricultores que mais se 

desenvolveu nos últimos trinta anos, decorrente de três fatores básicos: a 

necessidade de contar com representação junto ao poder local; a atuação de atores 

externos, como os extensionistas e os agentes do capital financeiro; e as propostas 

de apoio financeiro do governo.  E acrescenta 

 
 
Essas organizações formais de direito associativo se fundamentam na 
adesão voluntária e foram essencialmente concebidas para garantir a 
defesa de interesses e o manejo de bens comuns. Assim, são muitas vezes 
associadas, bem como os sindicatos, a movimentos de resistência ou de 
organização camponesa (SABOURIN, 2009, p.89). 
 
 

As propostas de enfrentamento da questão agrária no Brasil, principalmente, 

a partir dos anos de 1990, conferem significado especial às entidades associativas 

do meio rural não só como mecanismo de organização da produção e 

comercialização, mas também como estratégia de ação política. Não se pode 

ignorar, também, que as associações constituem um dos mecanismos pelos quais 

os produtores familiares buscam respostas para as demandas no seu cotidiano e, 

em maior ou menor grau, questionam a ordem dominante. 
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Estudos recentes apontam, com base no capitalismo agrário, que as 

entidades associativas do meio rural vão se constituir um mecanismo de 

organização da produção e comercialização, buscando assegurar à pequena 

produção o acesso a tecnologias, crédito, melhorias das condições de trabalho e de 

renda. 

As associações de agricultores familiares, segundo Berthome e Mercoiret 

(1999), são construídas como mecanismos de normatização das relações sociais 

entre os indivíduos e os diferentes grupos existentes na sociedade local, salientando 

que 

 
quando as organizações dos agricultores se tornam independentes, ou 
quando são criadas pelos próprios agricultores, transforma-se em 
instrumento a ser utilizado pela sociedade local para atuar sobre seu meio 
externo, e para aumentar sua capacidade de negociação com os atores 
externos(indivíduos e grupos com os quais precisam relacionar-se 
(BERTHOME E MERCOIRET, 1999, p. 12). 
 
 

Ao discorrer sobre o associativismo no meio rural brasileiro, Costa (2009) 

aponta as associações de produtores familiares como canais de agregação social 

que coexistem com outras categorias associativas, com a função de socialização, 

participação e representação e cujos objetivos estão diretamente relacionados à 

satisfação das necessidades sociais numa dada realidade local. A experiência 

mostra que as associações de pequenos produtores rurais constituem canais 

legítimos de defesa de condições dignas de existência e de trabalho, muito embora 

se possa referir a baixa efetividade de suas ações e que nem sempre contam com 

representatividade. 

O associativismo rural, portanto, vai se apresentar como um processo que se 

propõe concretizar as demandas sociais dos agricultores familiares na busca de 

autonomia no processo produtivo e no desenvolvimento local. Trata-se, portanto, de 

uma experiência gestada na questão agrária, por ela determinada, e, ao mesmo 

tempo uma das estratégias encontradas pelo agricultor familiar para seu 

enfrentamento no contexto das novas relações de produção no campo. 

Quando se fala de associativismo rural, não há como ignorar, portanto, a 

questão agrária e seus desdobramentos com a expansão capitalista. Ao ressaltar a 

importância do associativismo para a agricultura familiar, a base da discussão se 

encontra nas desigualdades sociais evidenciadas no meio rural, que remete a suas 
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origens e envolve fatores sociais, culturais e políticos e que não se regulam 

exclusivamente pelo sistema de mercado.  

Acredita-se que apesar dos muitos desafios a enfrentar na agricultura familiar, 

o associativismo se apresenta como uma estratégia eficaz para a superação desses 

desafios, contribuindo para a inclusão social e a diminuição das desigualdades. 

Toma-se como pressuposto que o pequeno produtor é capaz de desenvolver uma 

ação livre e organizada: a dominação e a hegemonia não são absolutas. O trabalho 

associativo e a ação organizada da população podem levar o agricultor familiar a 

sair da passividade e escapar da tradicional dominação. 

Neste estudo procura-se mostrar que as associações de produtores rurais são 

gestadas na questão agrária sob múltiplas determinações que remetem ao próprio 

conceito paradigmático dessa questão. Assim, quando o governo privilegia o 

combate à pobreza rural, as associações deixam de ser entendidas como ameaça a 

ordem societária ou afirmação da sociabilidade para se tornarem dispositivos da 

própria política oficial enquanto canal de transmissão de suas prioridades. Entende-

se, porém, que as associações assim determinadas constituem ao mesmo tempo 

uma das estratégias encontradas pelos agricultores familiares para o enfrentamento 

da questão agrária no contexto das novas relações de produção no campo. 

Com essa concepção, toma-se como ponto de partida neste trabalho a 

questão agrária e seus desdobramentos com a expansão capitalista. Como se vem 

mostrando, as associações de produtores tem sido particularmente valorizadas, 

inclusive pelas iniciativas deflagradas pelo governo com objetivo de enfrentamento 

da pobreza no campo. Neste cenário, analisar as associações de pequenos 

produtores constituiu uma rica oportunidade para entender esse espaço social como 

expressão real da existência da agricultura familiar no contexto da realidade agrária. 

Ao estudar seu “papel” neste trabalho e conhecer sua dinâmica, com a participação 

dos associados, permitiu também reconstituir sua relação com os demais agentes na 

realidade local, bem como os alcance e limites que encontram no seu 

desenvolvimento. 

O estudo se pauta pela concepção de uma sociedade desigual, marcada pelo 

conflito, mas o associativismo pode significar a inclusão de novos atores na 

sociedade. Com o princípio da descentralização institucionalizado na Constituição 

Federal de 1988 abre-se um espaço à participação da população através de 

diferentes mecanismos, nos quais se incluem as associações de pequenos 
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produtores rurais. Com essa medida se redefinem as relações Estado-Sociedade e 

as possibilidades de iniciativas dos grupos subalternos, que podem se orientar para 

uma efetiva ação política. 

Admite-se que a influência das associações de pequenos produtores rurais 

não se limita às práticas produtivas, mas exercem também papel estratégico para a 

democratização da gestão pública no campo e a definição de suas orientações em 

relação às condições de vida.  

Com base nessas premissas considera-se que as associações podem se 

constituir como força política capaz de influenciar o processo democrático segundo  

sua capacidade de manifestar as demandas dos seus associados, e de modificar 

sua inserção no mercado. A participação é tema freqüente nas discussões, nos 

estudos e análises dos diversos contextos societários quando se trata da construção 

de espaços democráticos. Em face disso considera-se como um dos eixos deste 

trabalho a associação como espaço de participação. Vale considerar, porém, que 

muitos são os significados atribuídos a esse conceito. De que participação se fala? 

Para Sales (2006, p. 124) “participar é ter poder de definir os fins e os meios de uma 

prática social, [poder] que pode ser exercido diretamente ou através de mandato, 

delegações ou representações”. Analisando a pouca tradição de vivência 

democrática na sociedade brasileira, Sales (2006, p.125) define a participação como 

a “aprendizagem do poder em todos os momentos e lugares em que se esteja 

vivendo e atuando“.  

Cabe ressaltar que o exercício do poder se refere ao que Gramsci chama de 

“direção intelectual e moral, e que se exerce pelo consenso, pelo esforço em 

expressar os interesses, reivindicações e direitos das bases sociais“ (SALES, 2006, 

p. 125). A participação é, portanto, capaz de gerar como conseqüência mudanças na 

ordem estabelecida. Mas não se trata de um objetivo fácil de ser atingido. As 

contradições presentes na sociedade geram conflitos permanentes entre os diversos 

interesses de grupos em oposição, criando permanentemente um campo de tensão. 

As associações podem constituir uma mediação nesse contexto fomentando 

mecanismos de negociação, de representação democrática. 

Nesse sentido, o apoio a mobilização e organização dos produtores familiares 

apresentam-se como condição para o seu engajamento na esfera produtiva sem 

prejuízo de sua autonomia. Não se pode esquecer, no entanto, que essas 

associações atuam no contexto da contradição do capital: ao mesmo tempo que 
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favorece a integração do agricultor familiar a economia de mercado, o capitalismo se 

reforça ao impor a modernização da produção familiar na medida que realiza a 

subordinação do agricultor familiar à lógica do mercado. 

Com base nas diretrizes que orientam as iniciativas de enfrentamento à 

pobreza rural no município de Picos (PI) foi selecionada como unidade de análise 

neste estudo a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de 

Mirolândia. Justifica-se a escolha como uma tentativa no sentido de conhecer a 

dinâmica de uma organização associativa vinculada a agricultura de subsistência, 

particularizando a cultura da mandioca. Além de contar com maior tradição na 

produção da farinha de mandioca no município, a Associação de Mirolândia se 

destaca entre as demais por dois elementos centrais: a pulverização de unidades de 

beneficiamento – as casas de farinha e o expressivo quantitativo de associados 

concentrados em seu processo de produção. Desde 2009 a Associação está 

vinculada ao Projeto da Cadeia Produtiva da Mandioca, da Fundação Banco do 

Brasil. Considerou-se, ainda, o fato de está legalmente constituída e em pleno 

funcionamento desde sua criação, além da anuência e receptividade ao projeto de 

pesquisa, bem como a acessibilidade às informações e aos documentos existentes. 

O foco da pesquisa recaiu no processo participativo que se concretiza na 

pratica social dessa Associação com o objetivo de apreender do movimento que 

realiza para afirmar os interesses dos associados, particularizando às  modificações 

das condições de sua inserção no mercado, na perspectiva da integração da cadeia 

produtiva da mandioca, e também sua contribuição para a criação de novas práticas 

e relações entre os atores envolvidos no processo produtivo. Sobressai na análise, a 

participação do agricultor familiar na discussão e organização da luta pelo seu 

reconhecimento enquanto categoria social presente no contexto da economia de 

mercado. 

Esse objetivo foi trabalhado mediante diagnóstico social da associação 

investigada considerando: a) sua inserção na realidade atual e as mediações 

internas e externas que realiza; b) perfil sócio-econômico dos associados, interesses 

e participação nas atividades e na gestão da associação; c) prática participativa dos 

associados e sua relação com interesses da agricultura familiar em nível local e d) 

sentido social da prática da associação, articulação e poder de negociação com 

outros agentes institucionais e sua relação com os interesses da agricultura familiar. 
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– CAPÍTULO III – 
A  ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 

MIROLÂNDIA  

 

3.1 A organização dos agricultores familiares rurais em Picos(PI) 

 

Um ponto importante sempre destacado nos programas de combate à 

pobreza rural é o protagonismo coletivo governo dos produtores no desenvolvimento 

das ações. No contexto da questão agrária a estruturação da agricultura familiar 

enfrenta vários desafios: a posição subalterna do agricultor familiar, os baixos níveis 

de produtividade da etapa agrícola e a fragilidade da prática associativa dos 

produtores familiares para enfrentar a disputa do mercado. 

Objetivando ter uma visão mais dinâmica das diversas realidades locais o 

governo estadual estabelece a estratégia de Planejamento Participativo Territorial 

para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Piauí, regulamentado pela Lei 

Complementar Nº 87 de 22 de agosto de 2007, tendo como perspectiva uma melhor 

apreensão das dinâmicas locais no que se refere aos aspectos sócio-culturais, 

vocações produtivas, fluxos de relacionamento pela infra-estrutura e serviços 

disponível como estradas, transportes, serviços bancários, de saúde, de educação, 

dentre outros. Neste sentido, o governo estadual estabelece para fins do 

planejamento governamental 28 aglomerados de municípios e 11 Territórios de 

Desenvolvimento no Estado do Piauí. Na perspectiva, do governo, o planejamento 

do desenvolvimento voltado para o território, possibilita uma maior articulação entre 

as políticas públicas, a formação de parceria para viabilizar o alcance de objetivos 

maiores das políticas públicas para o meio rural, além de potencializar os resultados, 

reduzindo desperdícios vinculados à superposição e à dispersão de esforços (PIAUÍ, 

2006). 

Na abordagem territorial adotada pelo atual governo para conduzir o processo 

de gestão e a proposta de planejamento e desenvolvimento sustentável no estado, o 

município de Picos é considerado eixo convergente para o Território Vale do Rio 

Guaribas, que inclui quarenta (40) municípios distribuídos em quatro agolmerados, 

com uma população total de trezentos e trinta e dois mil e setecentos e quarenta e 

seis (332.476) habitantes (PIAUÍ, 2009). 
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 Situado a 320 Km de Teresina, o município sempre constituiu ponto de 

passagem, de transporte e comercialização, sendo hoje um importante 

entroncamento rodoviário para onde convergem as BR- 316, 020 e 407, que dão 

acesso às regiões norte, centro-oeste e sudeste do país. Essa característica 

determinou o desenho da cidade, favoreceu o comércio e o intercambio cultural com 

as demais regiões, contribuindo para ocupar posição de centro comercial e regional 

de significativa  importância para o Estado. 

No município de Picos, onde predomina o minifúndio, chama atenção a 

elevada concentração de terras, pois apesar dos estabelecimentos de menos de 50 

ha representarem 98,0% do total de estabelecimentos pesquisados, ocupam, no 

entanto apenas 48,34 % da área total. Já os estabelecimentos a partir de 50 ha, 

apesar de representarem apenas 1,99 % do total de estabelecimentos, detém 

51,66% da área total (Tabela 3).  

 
Tabela 3 – Número de estabelecimentos e área dos estabelecimentos agropecuários 
por grupos de área total. Picos (PI) – 2006. 

 

GRUPO DE ÁREA (ha) 
ESTABELECIMENTOS ÁREA (ha) 

Nº. ABSOLUTO % ÁREA TOTAL(ha) % 

Menos de 10 2.636 89,15 4.772 22,90 

De 10 a menos de 50 262 8,86 5.300 25,44 

De 50 a menos de 100 35 1,18 2.415 11,59 

De 100 a menos de 500 19 0,64 4.277 20,53 

De 500 e mais 5 0,17 4.070 19,54 

Total 2.957 100,0 20.834 100,0 

 
 
É importante ressaltar que o município de Picos reproduz a realidade 

observada no estado quanto à concentração fundiária. Do mesmo modo, é possível 

verificar no Censo Agropecuário de 2006 que a produção agrícola municipal dos 

principais produtos da cultura de subsistência está concentrada nos 

estabelecimentos com menos de 100 ha, que contribuem com 95,87 % da produção 

do feijão, 100% de mandioca e com 90,80% de milho (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Produtos agropecuários por grupos de área dos estabelecimentos e 
quantidade produzida. Picos-PI, 2006. 

 

PRODUTOS  GRUPO DE ÁREA (ha) 

ESTABELECIMENTOS 
QUANTIDADE 

PRODUZIDA 

Nº. 

ABSOLUTO 
% 

Nº. 

ABSOLUTO 
% 

 

 

FEIJÃO 

(Toneladas) 

Menos de 10 2149 90,18 440 58,67 

De 10 a menos de 50 198 8,31 254 33,87 

De 50 a menos de 100 23 0,96 25 3,33 

De 100 a menos de 500 13 0,55 31 4,13 

De 500 e mais - - - - 

Total 2383 100,0 750 100,0 

 

 

MANDIOCA 

(Toneladas) 

Menos de 10 443 87,72 1.131 59,06 

De 10 a menos de 50 57 11,29 784 40,94 

De 50 a menos de 100 02 0,40 - - 

De 100 a menos de 500 02 0,40 - - 

De 500 e mais 01 0,19 - - 

Total 505 100,0 1.915 100,0 

 

 

MILHO EM 

GRÃO 

(Toneladas) 

Menos de 10 1.906 89,91 1.432 43,21 

De 10 a menos de 50 171 8,07 1.245 37,57 

De 50 a menos de 100 27 1,27 332 10,02 

De 100 a menos de 500 15 0,71 305 9,20 

De 500 e mais 01 0,05 - - 

Total 2.120 100,0 3.314 100,0 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário – 2006. 

 

A economia local, embora radicada inicialmente na agropecuária, tem hoje na 

atividade comercial e de serviços o setor de maior expressão. No setor agrícola 

prevalecem as culturas de subsistência, com base na agricultura familiar. A 

produção de caju e mel tem aumentado sua importância na economia local, 

constituindo hoje um dos principais itens de exportação da região. Vale ressaltar que 

no território do Vale do Rio Guaribas a produção de mel de abelha representa 

aproximadamente 55,8% da produção do Estado (PIAUÍ, 2009). 

A partir da década de 1980, com a intensificação do processo de urbanização, 

o município se apresenta com um novo perfil marcado pelo desemprego, pela 

violência e crescente pauperização. Constata-se, ao mesmo tempo, que o processo 

de mobilização da sociedade civil para enfrentar esses problemas ainda é frágil. No 

campo, cresce o número de associações comunitárias que se encarregam da 

prestação de serviços sociais, promoção de cursos profissionalizantes, etc., além de 
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cooperativas, e associações de pequenos produtores com objetivos de autogestão, 

melhoria das condições de trabalho ou desenvolvimento local, perpassadas pela 

configuração de forças sociais e lideradas pelos grupos políticos locais. Hoje, são 

vinte e cinco (25) as associações de pequenos produtores rurais registradas no 

município, organizadas ou não com a interveniência de agentes institucionais 

externos, que se propõem a realizar um “trabalho cooperativo e articulado em função 

do coletivo”, ampliando sua atuação do campo da reforma agrária para a luta por 

melhores condições de vida (anexo 1). 

A maioria dessas entidades surgiu na década de 1990 tendo como objetivo: a) 

articular as demandas e reivindicações por ações e serviços; b) contribuir para o 

fomento e racionalização das atividades produtivas e de infra-estrutura; e c) 

melhorar as condições de vida da população. Através dessas organizações, o 

produtor rural buscava superar a barreira da falta das políticas públicas, assegurar 

assistência técnica e melhorar seu posicionamento nos setores modernos da 

agricultura. A associação aparece como um suporte nesse trabalho de inserção da 

agricultura familiar no mercado, seja como associações produtivas, seja como 

organizações comunitárias que se propõem à prestação de serviços. Ao valorizar a 

atuação conjunta dos associados, essas entidades se tornam capazes de 

desenvolver ações estratégicas que podem contribuir para a mudança de sua 

realidade através da representação de interesses comuns e descobrir, assim, novas 

formas de relacionamento com o mercado e com a sociedade. 

Mas, essa tarefa não parece fácil. Na maioria das vezes, essas associações 

assumem a condição de intermediários institucionais, atuam em colaboração com 

políticos, e seus projetos não refletem necessidades e interesses da comunidade, 

mas de seu intermediário. Observa-se que o agricultor familiar, em Picos continua 

espoliado e embora venha introduzindo mudanças no processo produtivo, continua 

sem condições de incorporar novas tecnologias, enfrentando interesses conflitantes, 

dependendo enfim de um mercado voraz que absorve a produção, mas em 

contrapartida, não lhe permite que conquiste melhores condições de vida e de 

trabalho. È neste sentido que o trabalho associativo se apresenta como uma 

alternativa para viabilização da agricultura familiar.  

Sabe-se que a sobrevivência da agricultura familiar envolve outros fatores que 

não se regulam exclusivamente pelo sistema de mercado. Além de envolver a 

participação do grupo interessado, a associação depende de fatores externos, 
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precisa de credibilidade junto a outros agentes envolvidos no processo produtivo 

que, em geral, se encontram em posição dominante. As condições (materiais e 

humanas) de que dispõem essas associações para apoiar os agricultores familiares 

em suas demandas também são fator decisivo para o alcance dos seus objetivos, 

tanto no que diz respeito a produção e comercialização, como em relação ao acesso 

a bens e serviços.  

Antes do Início do trabalho de campo foram mantidos vários contatos com os 

dirigentes da Associação da Mirolândia e com a população local. O propósito era 

sem dúvida a necessária criação de um ambiente receptivo a pesquisa e, como 

pano de fundo, conhecer a realidade social em que a Associação desenvolvia suas 

atividades. Grosso modo, era pretensão da pesquisadora conhecer de um lado 

quem era os agricultores associados, e de outro as condições em que eles 

participavam da Associação tendo em vista a compreensão das relações que 

vinham desenvolvendo entre si, com os dirigentes e com os demais agentes 

externos presentes no contexto local. Tratava-se da reconstrução de uma dada 

realidade social, mas os objetivos eram um pouco mais ambiciosos. Além de colocar 

esse conhecimento a serviço dos agricultores familiares, se pretendia também 

conhecer a trajetória dessa Associação e a operacionalização de suas ações criando 

as condições para um diálogo permanente. É o que veremos a seguir. 

 

 

3.2 A Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Mirolândia  

 

3.2.1 O processo de formação e consolidação 

 

O primeiro contato com a Associação permitiu uma reconstituição da situação 

da comunidade. Embora criada a mais de quinze anos (1993), as reuniões da 

Associação ainda se dão nas dependências da Unidade Escolar, aguardando 

recursos para as instalações da sede, concluída em 2009. Indagados a respeito os 

dirigentes ressaltaram as condições sociais e políticas da comunidade, marcada 

desde o início pela sua vocação de luta por melhores condições de vida.  

A comunidade da Mirolândia está situada as margens da BR 316/ km 293, em 

Picos, Piauí. Por volta do ano de 1950 a comunidade de Mirolândia começa a se 

formar com a chegada das primeiras famílias das localidades vizinhas – Jenipapeiro, 
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Sadio, Brejo, Mirorô, Piçarreira - que vieram em busca de terras: terras para morar, 

produzir, ter liberdade; terras boas para o plantio da mandioca, cultura em expansão 

que possibilitasse a geração de renda. 

Embora dedicados a cultura de subsistência, essas famílias tinham na cultura 

do algodão sua principal fonte de renda. Com a crise do algodão no mercado, e 

quase sem meios para sobreviver e produzir, o deslocamento para outra área 

mostrou-se como única alternativa capaz de garantir a sobrevivência do grupo. Em 

seus depoimentos, os primeiros moradores apontam, ainda, que a construção da 

estrada - BR 316, em 1947, e as novas possibilidades de comunicação que então se 

estabeleceram com a sede do município levaram essas famílias à ocupação de 

terras devolutas, mais tarde objeto de regularização fundiária pelo governo. 

Hoje a Mirolãndia conta com uma população de 1094 pessoas distribuídas em 

304 famílias. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, o 

segmento produtivo (entre 15-59 anos) constitui 61% dessa população, o que sugere 

a fixação do produtor na localidade.  

 

Tabela 5 – Distribuição da população da comunidade Mirolândia (Picos-PI), segundo 

faixa etária e sexo - 2010 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO 
TOTAL 

N0. % 

MENOS DE 07 ANOS 59 60 119 10,88 

DE 07 A 14 ANOS 96 66 162 14,81 

DE 15 A 39 ANOS 230 220 450 41,13 

DE 40 A 59 ANOS 110 109 219 20,01 

DE 60 A MAIS 72 72 144 13,16 

TOTAL 567 527 1094 100,0 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde/ Sistema de Informação de Atenção Básica/2010. 
 

Consultando dados da Unidade Escolar Elias Gomes Neto, na localidade, 

observa-se que a população na faixa etária até 14 anos está plenamente atendida 

pela rede de ensino local.  

Na economia local destaca-se a cultura da mandioca, mas nos últimos anos, 

a cultura do caju vem despertando interesse crescente entre os produtores, em 

razão do mercado promissor. As condições de vida na comunidade ainda se 

mostram bastante precárias, embora contem com acesso fácil aos serviços públicos 
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na sede do município. Em geral, cada morador cultiva um lote de terras inferior a 05 

hectares, utilizando ainda, a enxada e a foice como principais implementos 

agrícolas. O cultivo obedece as regras do clima, a safra é única e na entressafra ele 

se dedica a outras atividades , sempre referidas a agricultura, como o trabalho como 

diarista no processo de beneficiamento da mandioca, pequenos consertos, 

construção de cercas, pequeno comércio. O cenário sugere um quadro de pobreza, 

mas não absoluta. A vulnerabilidade da família se reflete no universo de 

beneficiários dos programas de transferência de renda e na aposentadoria rural. 

A associação, inicialmente entendida como associação de moradores, tem o 

seu marco na esfera da produção. No relato dos associados “existia a votade de 

trabalhar e de produzir, mas não havia água”. Essa dificuldade constituiu um grande 

problema para a comunidade e determinou os primeiros movimentos de articulação 

e organização dos pequenos produtores locais. Esse sentido de luta aproximou e 

reuniu a população em torno de outras necessidades. Cita-se, por exemplo, como 

conquista da população a implantação da Unidade Escolar (1976), a ampliação da 

rede de energia elétrica (1983), a implantação do Posto de Saúde (1986), dentre 

outras iniciativas relacionadas às condições de trabalho na agricultura familiar e ao 

acesso aos serviços sociais. 

Somente em 1993 é constituída formalmente a Associação Comunitária dos 

Pequenos Produtores Rurais de Mirolândia, tendo como objetivo “fomentar 

atividades produtivas, de infra-estrutura social e serviços sociais para melhorar as 

condições de vida da comunidade, visando à autogestão” (Art. 2º, Estatuto da 

Associação). 

Nesse primeiro momento, sua atuação se estendeu em um raio de 15 km, 

abrangendo as localidades circunvizinhas (Chapada do Fio, Mosquito e Piçarreira). 

Constando, constando na data da instalação de 32 associados. A partir de 2004 

observa-se um aumento significativo de associados, registrando-se 320 em 2008. 

A associação gerou expectativas positivas com relação à atuação da entidade 

para assegurar o abastecimento d’água e outros serviços públicos para a 

comunidade. Seguiram-se outras lutas, como instalação do antigo ginásio (5 a 8 

serie); uma unidade de beneficiamento da castanha do caju; transporte escolar 

gratuito para estudantes de ensino médio; garantia do abastecimento de água no 

período de beneficiamento da mandioca; instalação de uma creche para as crianças, 

de modo a permitir o trabalho das mulheres na roça, etc. 
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Em 2001, a aproximação estabelecida com o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais e a Federação dos Trabalhadores da Agricultura - FETAG, possibilitou aos 

associados a oportunidade de participar de um curso sobre associativismo, que 

contribuiu significativamente para a reestruturação das atividades da associação. 

Até então a diretoria permanecera a mesma desde sua criação em 1993. A  partir de 

2003, ocorre a renovação da diretoria, mas a mesma vem sendo reconduzida nas 

eleições a cada 02 anos. Apesar da expectativa de mudanças, a análise documental 

da Associação mostra que os dirigentes permanecem, embora se alternem nas 

funções, há oito anos. 

Hoje, a Associação continua a desempenhar um papel importante para a 

comunidade, sendo legitimada pela população local como uma entidade prestadora 

de serviços que faz jus a prestígio e reconhecimento. 

As lutas empreendidas pela Associação expressam, o grau de vulnerabilidade 

social em que vivem os associados em âmbito local e os muitos desafios a serem 

enfrentados pelo trabalho associativo no que se refere a sua capacidade de 

mobilização para discussão e planejamento de ações que tragam respostas 

concretas aos problemas que enfrentam no trabalho e no acesso a bens e serviços 

públicos. 

Dos 320 associados até o ano de 2008, hoje são cento e vinte os 

cadastrados, ou seja, aqueles que estão em dia com a contribuição e que participam 

das reuniões. Desses, cerca de 65% participam assiduamente das atividades da 

Associação, no entendimento da Diretoria. A localidade possui um sistema agrícola 

com aspectos tradicionais, onde prevalecem às unidades de produção familiar 

caracterizada pelos procedimentos rudimentares, excepcionalmente apoiados pelo 

aluguel de máquinas. A produção é assegurada basicamente pela mão-de-obra 

familiar, sendo que no período de beneficiamento contratam mão-de-obra local ou 

há troca de serviço entre os associados para diminuir os custos da produção. 

Chama atenção a presença do trabalho infantil na realização do processo produtivo 

– produção e beneficiamento da mandioca. No roçado, os meninos se ocupam 

principalmente no cuidado com os animais, no transporte da água e no 

carregamento da produção.  Na casa de farinha, as meninas se juntam às mães na 

raspa da mandioca, quase o dia inteiro. Trata=se, sem dúvida, de atividades que 

envolvem riscos às crianças – cortes freqüentes, estafa física, queimaduras, sem 

falar das condições sanitárias do ambiente.  
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No depoimento de um professor, provavelmente esses são fatores que leva 

muitos adolescentes a evasão escolar e a interrupção dos estudos na época da 

colheita e, ainda, ao desestímulo para o prosseguimento dos estudos após a 

conclusão do ensino fundamental. 

 Dentre os associados, 58% são proprietários e 42% tem a posse da terra ou 

são arrendatários. O sistema de parceria é adotado quando o agricultor trabalha 

terras pertencentes a familiares. Quanto ao tamanho dos estabelecimentos, 88% 

tem área de até 10 hectares, e desses, 51% usam até 05 hectares para o cultivo da 

mandioca. No tocante a infraestutura para o beneficiamento da produção, existem 

18 aviamentos particulares em funcionamento, sendo quatro com forno elétrico. A 

produtividade média é de 13 toneladas/ha, muito abaixo da conseguida em outras 

áreas produtoras, que chega a 18 toneladas/ha. 

Cabe ressaltar a presença significativa das mulheres no quadro de 

associados (39,7%). Observa-se, contudo, que a mulher ainda permanece fora de 

cargos de direção na gestão da associação. Registra-se, contudo, a organização de 

um grupo de produção de 14 associadas que assumem iniciativa com vistas a 

geração de renda. Esse grupo se ocupa da fabricação e comercialização de 

produtos derivados da mandioca junto ao poder municipal e registra resultados 

positivos, com bom nível de integração nas atividades da associação. 

Chama também atenção a reduzida presença de jovens na Associação, 

apesar de sua participação na esfera produtiva e com futuro de sucessor na 

condução dos empreendimentos familiares. Essa realidade confirma a baixa 

capacidade da Associação para aglutinar esse público. 

A Associação realiza reuniões mensais, constando em sua agenda a 

discussão de pautas relacionadas a articulação com outras organizações, a 

realização de eleições no STR, a constituição do grupo de produção para a 

comercialização de produtos para merenda escolar, encaminhamentos de 

providências para elaboração de projetos, além de questões associadas a 

assistência técnica e política de crédito rural, bem como a comercialização da 

produção. 

Na condição de associação comunitária, grande parte das discussões das 

reuniões é, frequentemente, destinada a questões relativas a vida social, a 

organização de eventos, ao abastecimento d’água e condições de trabalho. Um dos 

pontos de maior interesse e que permanecia no centro das discussões durante a 
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realização da pesquisa era a proposta de fornecimento de produtos para a merenda 

escolar, encarada como questão de interesse para a coletividade, e também de 

geração de renda para os associados. Em geral, porém, o pequeno produtor não 

consegue estabelecer relação entre as questões do cotidiano da comunidade e seus 

anseios de produtividade. Além disso, o sistema de informações sobre os serviços 

públicos, projetos em andamento e até sobre o mercado é insuficiente ou precário, 

ou ainda manipulado pelo poder local. 

Nem sempre os associados se sentem motivados a participar das discussões. 

Um dos fatores que contribuem para isso é a falta de informações precisas e de 

esclarecimento sobre o alcance das questões levantadas na agenda da Associação. 

Outro motivo é evitar confrontos em virtude do período eleitoral. 

Foi possível perceber, também, que a Associação tende a organizar sua 

estratégia de ação mediante os interesses da comunidade, a partir de problemas 

concretos e priorizados pela diretoria. As características que definem suas 

intervenções correspondem ao interesse de servir aos associados e obter seu 

reconhecimento, e muito mais do que obter lucro mas pensando a autonomia como 

uma marca da agricultura familiar. Com esse posicionamneto orienta-se para o 

reconhecimento do direito de participação e de intervenção dos associados como 

principais agentes dos destinos da comunidade. 

 

3.2.2 A associação como espaço de participação 

 

O combate a pobreza rural encerra uma proposta que visa aumentar a 

participação das populações no poder de decisão quando estabelece como pré-

requisito para financiamento de subprojetos que os mesmos sejam indicados pelas 

associações e aprovados nos Conselhos Municipais, que tem a representação das 

comunidades. A política do projeto é a distribuição de poder com a participação das 

comunidades nas decisões, execução e acompanhamento daqueles subprojetos. 

Desse modo, valoriza a participação horizontal entre os associados e procura 

romper com as formas tradicionais do processo decisório vertical, de cima para 

baixo. 

A expressão da participação da comunidade assume várias formas, em 

articulação com a organização social e política do município, tendo como uma das 

suas manifestações o associativismo. Neste sentido, como destaca Sabourin (2009) 
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a articulação da população local com a Associação é muito importante para 

configuração do poder, bem como das relações que estruturam a economia em nível 

local. 

A participação dos agricultores familiares de Mirolândia na Associação há de 

ser pensada, portanto, não apenas em termos de freqüência nas reuniões ou de sua 

contribuição mensal como associado, mas da qualidade dessa participação, ou seja, 

do compartilhamento no processo decisório da associação. 

Ao analisar o processo participativo, verifica-se que os associados 

questionam o numero reduzido de reuniões, responsabilizando ao mesmo tempo o 

próprio associado pelo privilegiamento de interesses particulares nas discussões: 

sua posição pragmatista imediatamente atrelada à satisfação de necessidades 

imediatas, enfim, o privilegiamento do particular em detrimento do coletivo. A queixa 

traduz o critério de valor atribuído ao processo participativo, ou seja, expressa o 

sentido que deve assumir a participação como um processo de partilhamento de 

decisões em proveito dos interesses e necessidades da coletividade. 

A participação é entendida como a superação do assistencialismo e da 

subordinação. Supõe a descoberta do sentido da cooperação e da co-

responsabilidade.  

A mobilização para criação da Associação se deu em torno da centralidade da 

falta de abastecimento d’água e seu rebatimento na vida das famílias e, por 

extensão, na agricultura familiar. Tanto do ponto de vista da produção como também 

do atendimento às demais necessidades - além do consumo humano e animal, as 

condições sanitárias do meio e suas implicações na apropria sobrevivência da 

comunidade. Ademais, outras necessidades relacionadas à infra-estrutura social 

(educação, saúde e transporte) demandaram esforços da associação, desde sua 

criação, no sentido de levar o poder público a assegurar melhores condições de vida 

à população. 

O acervo de realizações da Associação não tem se mostrado suficiente, 

entretanto, para assegurar sua representatividade junto a outras instituições e 

órgãos da gestão pública. Os registros disponíveis mostram que as reivindicações 

dos produtores se converteram em projetos coletivos, sobretudo pela interveniência 

personalizada do presidente cuja atuação se destaca pelo domínio das informações 

e capacidade de captação de recursos. 
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 Vale salientar que as decisões em que a comunidade teve maior interferência 

foram relativas à questão da água, talvez pelo fato de ser um dos maiores 

problemas que enfrenta no seu dia-a-dia. Esse é o ponto a destacar quando se fala 

do processo participativo na Associação. Enquanto os pequenos produtores não 

conseguem associar sua vivência à proposta de melhoria, seja qual for, a 

participação é confundida com adesão, ou simplesmente consentimento. É 

Importante distinguir no processo decisório que a participação dos sujeitos, depende 

de sua leitura critica da necessidade vivenciada, e também seu compromisso com o 

encaminhamento e implementação das ações, bem como seu acompanhamento. 

Em relação às conquistas relacionadas à produção, a grande inovação foi a 

articulação para assegurar a venda antecipada da produção de farinha para o 

governo federal, fato que contribuiu para garantir um melhor preço para o produto, 

além da eliminação do intermediário no período da comercialização. Outra situação  

a destacar na prática participativa dos associados, ocorreu mais recentemente, com 

a organização de um grupo de produção liderado pelas mulheres para 

comercialização da castanha e outros produtos derivados do caju. 

Outro projeto dos mais significativos da Associação consistiu na instalação de 

70 cisternas, destinadas àquelas famílias com maior dificuldade de acesso e 

armazenamento d’água na comunidade. No mesmo sentido, a Associação 

assegurou a liberação de recursos para perfuração de novo poço, na Mirolândia, 

com verbas de emenda parlamentar. 

Em todas essas ações a interferência dos associados – melhor dizendo, da 

comunidade – mostrou-se significativa, mas a figura do presidente sobressai como 

agente que imprime confiabilidade e direção social as atividades planejadas. 

Nos contatos mantidos durante o trabalho de campo com diversos segmentos 

da população local (estudantes, donas-de-casa, associados e agricultores) 

observou-se que sua grande maioria tomou conhecimento dos encaminhamentos 

realizados pela Associação, dificuldades enfrentadas, sendo capazes de informar 

também o estagio atual desses projetos. Por exemplo, no caso da perfuração do 

poço, todos, sem exceção, sabiam informar com detalhes as dificuldades 

enfrentadas pela Associação para a conclusão do projeto que envolvia a 

contrapartida do poder municipal e fora assegurada em tempo hábil. Perpassava nas 

suas narrativas o interesse pelo andamento do projeto, o esforço no sentido de 
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superar os obstáculos e o reconhecimento do trabalho da Associação para dirimir a 

questão com o apoio da população. 

Igual interesse se verificou recentemente com o esforço conjunto da 

Associação para aquisição de terreno e construção da sede própria, projeto 

concluído, em 2009, através de mutirão com o trabalho dos associados.  

Nesse período a Associação também dá um passo decisivo com sua adesão 

ao Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável da Mandiocultura do Território 

Vale do Rio Guaribas, conforme proposta da Fundação Banco do Brasil e, desde 

então, inicia um trabalho intensivo para o alcance de um padrão de qualidade na 

fabricação da farinha da mandioca. Atualmente, a situação que vem mobilizando a 

Associação diz respeito diretamente à cultura da mandioca, enfocando alterações na 

política agrícola: venda antecipada da produção com garantia de recursos do 

governo federal; condições de infra-estrutura para beneficiamento do produto; 

introdução de novas tecnologias visando à produtividade e lucratividade na 

comercialização. 

Trata-se de uma discussão permanente que tem exigido a participação da 

entidade representando os produtores de mandioca da comunidade, o 

estabelecimento de novas articulações com outras associações e instituições na 

perspectiva de integração da agricultura familiar à economia de mercado. 

Os dados demonstram que a participação na Associação não chega a 

constituir uma rotina na vida do associado, que tende muito mais a delegar o direito 

de decidir, sem abrir mão, no entanto, de seu direito de acompanhar e criticar a 

execução das ações. Contraditoriamente, dá um credito de confiança ao presidente 

da Associação, mas, ao mesmo tempo, defende mecanismos e estratégias de 

democracia participativa em nome do controle social e de sua parcela de 

responsabilidade nesse controle. 

Uma leitura menos aprofundada da situação leva a apontar uma centralização 

das decisões no presidente. Vale considerar, no entanto, o que diz Abramovay 

(2010) quando afirma que o processo de tomada de decisões na sociedade 

brasileira conserva a tradição clientelista do Estado, reforçando o uso privado das 

estruturas governamentais, acrescido da defesa de interesses particulares nas 

instâncias públicas de negociação. A qualidade da participação social depende, 

portanto, das condições particulares de cada contexto social, no sentido de criar 
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mecanismos que superem a tradição latifundiarista e patrimonialista do estado 

brasileiro. 

A questão do fortalecimento da participação cidadã como mecanismo de 

afirmação dos interesses das classes subalternas é essencial para a construção de 

um projeto de democracia não-hegemônica (AMMANN, 1980). Neste sentido, as 

associações de produtores assuem um papel decisivo na medida em que se 

constituem como veículos de participação, possibilitando que o agricultor familiar 

venha a compartilhar seus problemas e interesses, adquirir poder reivindicatório e, 

indiretamente, ter acesso à gestão da sociedade. 

Na Associação de Mirolândia fica evidenciado que os associados se 

distanciam das discussões políticas que envolvem críticas ao poder dominante. È 

possível inferir que esse posicionamente tem levado à continuidade de sua diretoria. 

Nesses dezessete anos, a Associação contou com apenas 02 presidentes: o 

primeiro cumpriu o mandato de 1993 a 2002 e a segundo se encontra no cargo 

desde 1º de janeiro de 2003. Observa-se uma tendência à hipertrofia do poder da 

diretoria. Um poder, no entanto, que é capilarizado através das formas de interação 

que se estabelecem entre os associados e desses com a comunidade em geral.  

 

 

3.3 O sentido social das ações: integração e protagonismo dos agricultores 

familiares 

 

Analisar as associações de produtores familiares é uma rica oportunidade 

para entender esse espaço social, como expressão real de existência dos pequenos 

produtores dentro de um cenário maior, que é a realidade agrária nacional. Estudar 

sua prática é, neste trabalho, conhecer sua dinâmica em prol dos associados, bem 

como sua relação com os demais agentes presentes no cenário local /regional e os 

dilemas e dificuldades que encontra no seu desenvolvimento. A associação surge 

como resultado de um processo histórico, em determinado lugar, reunindo indivíduos 

em relações, entre si e com o meio, configurando um processo de socialização, uma 

cultura que se constitui da experiência  e dos saberes dos diferentes atores.  
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Como advertem Sperry e Mercoiret (2003, p. 61) 

 
 
Para compreender a evolução das organizações, criadas pelos  agricultores, 
é necessário analisar o fenômeno histórico de socialização dos que fizeram 
parte do processo, pois essa socialização costuma ocorrer ao longo de suas 
vidas. Para adaptar-se ao ambiente, os agricultores acumulam e 
interiorizam os elementos do meio em que vivem, integrando-os à sua 
personalidade sob a influência de experiências próprias ou provocadas por 
outros agentes sociais significativos.  
 
 

Essas associações são responsáveis, por aglutinar as demandas de 

diferentes segmentos e, de acordo com a posição que assumem, os associados 

podem ter assegurados o atendimento de suas demandas e, por essa via, construir 

os caminhos para uma ação política em defesa dos interesses dos agricultores 

familiares. Neste sentido, as associações se constituem como espaço para o 

exercício da participação dos produtores familiares tanto no processo de negociação 

que se impõe no agronegócio, como no embate cotidiano frente à burocracia estatal.  

Isso não quer dizer, porém, que as associações estejam isentas da influência 

de outros grupos ou instâncias de decisão: “essas organizações podem estar ligadas 

a interferências governamentais, a outros tipos de intervenções externas ou 

resultarem de iniciativas próprias” (SPERRY e MERCOIRET, 2003, p. 61). 

Uma marca na trajetória da Associação Comunitária dos Pequenos 

Produtores de Mirolândia tem sido o processo democrático expresso na participação 

dos associados, a partir de 2003, quando se ampliam as discussões sobre a 

produção local da mandioca. Em princípio tratava-se da busca de novas 

possibilidades de produção para os associados. Uma alternativa de sobrevivência, 

sem abrir mão da autonomia como agricultor familiar.  

Os registros das atas ajudam a entender como a situação trouxe à tona, no 

entanto, os interesses diversos que ajudaram os associados a discutir sua realidade 

por exemplo as manobras do mercado para obtenção do lucro. E, ainda, enquanto 

se discutia a carência de serviços na comunidade, à situação de saúde ganhou 

destaque, passando ao primeiro plano as condições sanitárias da comunidade: as 

condições das “casas de farinha”, o trabalho familiar, a insalubridade do trabalho e – 

como não poderia deixar de ser – a mudança impossível à falta de meios e 

dispositivos de luta. 

Diante das situações apontadas, verifica-se também que alguns fatores que 

redundaram em conflitos se deviam a divergências políticas no  entendimento do 
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significado da associação e limites de  suas intervenções. Afinal, por que se 

incomodar com a situação de saúde? Isso seria preocupação do Programa Saúde 

da Família. Que relação haveria entre saúde e produtividade? A visão fragmentada 

da realidade dificultava a crítica e, consequentemente, a participação. As relações 

personalizadas, a falta de informações sobre o mercado, a inexistência de outros 

dispositivos de controle social reforçavam uma cultura clientelista e o descrédito na 

capacidade da Associação promover ações efetivas para ampliar os serviços 

existentes ou lutar pela adequação às demandas locais. 

Apesar da expectativa de intervenção da Associação para a adequação dos 

serviços públicos às demandas locais, essa intervenção acabava se convertendo em 

responsabilidade exclusiva do poder público, sujeito aos compromissos assumidos 

em campanha eleitoral. 

Pode-se dizer, no entanto, que um marco na história da Associação foi à 

tomada de decisão quanto à participação no Programa de Desenvolvimento 

Sustentável da Mandiocultura da Fundação Banco do Brasil, que privilegia a atuação 

em cadeias produtivas, assumindo a tarefa de coordenar e articular o projeto junto 

aos associados.  

A partir do conhecimento acumulado na elaboração dos projetos voltados 

para a superação da pobreza, a FBB alia-se ao Governo (2004) e outros parceiros 

(SEBRAE, EMBRAPA, MDA, etc) para a implementação de projetos orientados para 

a integração da agricultura familiar através das cadeias produtivas. Com essa 

metodologia, pretendia introduzir um novo modelo de gestão dos empreendimentos 

agrícolas familiares, assegurando a autonomia do produtor, combinando 

sustentabilidade econômica com responsabilidade social e ambiental. Como 

assinala Parreiras (2007, p.31): 

 
 
A idéia de cadeia produtiva está associada intuitivamente à noção de 
sustentabilidade [...]. A sustentabilidade é naturalmente favorecida porque 
as atenções estão voltadas para todas as etapas ou elos que constituem um 
negócio. Em outras palavras, a cadeia produtiva leva a uma visão,  em certo 
sentido, não fragmentária, do negócio. Isso contribui para evitar a adoção 
de ações pontuais, sujeitas a não alcançar as condições de sustentabilidade 
desejadas. 
 
 

No Território Vale do Rio Guaribas, entre os projetos relacionados destaca-se, 

hoje, o da mandiocultura, reunindo os produtores de doze municípios, tendo as 

associações como “atores protagonistas”, que devem atuar desde o início como 
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interlocutores-chave e condutores de todos os passos até o sucesso do 

empreendimento. Em Picos (PI), esse é o compromisso da Associação Comunitária 

dos Pequenos Produtores Rurais de Mirolândia, que se responsabiliza pela 

articulação dos parceiros e desenvolvimento de projetos, tomando por base a 

definição de atuação na cadeia produtiva. 

Em 2005, com a parceria estratégica firmada com o EMATER e o SEBRAE, a 

Associação iniciou o processo de mobilização e articulação dos parceiros – 

produtores interessados no projeto. Inicialmente as reuniões realizadas tiveram 

como principais itens de discussão a cultura da mandioca e seu potencial na área, 

tecnologias e procedimentos relacionados ao beneficiamento do produto e critérios 

de qualidade na comercialização. Nessa linha de análise a descentralização se 

apresentava como mecanismo de redistribuição dos recursos públicos. E acenava, 

ao mesmo tempo, com a democratização do exercício do poder pela inclusão das 

associações dos agricultores familiares na atuação da administração pública. 

O interesse central consistia na motivação dos parceiros e definição de 

compromissos com base na proposta da FBB, além da duração da parceria, suas 

atribuições gerais e sua dinâmica operacional, a fim de assegurar o 

encaminhamento das ações no futuro e também subsidiar as discussões na própria 

Associação. Esse trabalho prosseguiu com a discussão das condições da cadeia 

produtiva na área, sua importância cultural e econômica, ficando claro desde o 

primeiro momento, a precariedade do setor associada a baixos níveis de 

produtividade e de remuneração do produto na comercialização. 

Nessa fase de articulação foram realizadas ainda diversas atividades 

relacionadas a discussão do Programa, levando os produtores a conhecer melhor as 

condições de produção da mandioca: visita a Cruz das Almas (BA) para conhecer 

outras variedades produzidas pela EMBRAPA (2007); visita a Central de Negócios6, 

no município de São José do Piauí (PI) que congrega associações de produtores, 

tendo a comercialização da farinha de mandioca como atividade principal, além de 

contatos com grupos locais envolvidos nas práticas cooperativas e cursos de 

capacitação voltados para a melhoria da qualidade da farinha de mandioca.  

                                                           
6
 A Central de Negócios é uma central de comercialização, formalmente criada em 2008, conduzida 

por um grupo de agricultores familiares do município de São José do Piauí (PI), com o objetivo de 
comercializar a goma e a farinha de mandioca dos agricultores familiares das associações filiadas.  
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Motivados por essas considerações, os produtores passaram a considerar os 

caminhos propostos pelo Programa e a viabilidade do empreendimento liderado pela 

FBB. A adesão inicial registrou um total de quarenta (40) parceiros. 

A etapa seguinte correspondeu ao planejamento das ações, tendo como base 

as informações fornecidas pelos pequenos produtores e análises diagnósticas sobre 

a cultura da mandioca em outras áreas e projetos semelhantes. Colocada de 

maneira bem simples, a proposta ficou resumida a três aspectos, com o propósito de 

fortalecimento da agricultura familiar: 

a) assistência técnica e capacitação do agricultor familiar para introdução de 

novas variedades da mandioca, de maior produtividade e lucratividade; 

b) modernização do sistema de beneficiamento da mandioca: casa de 

farinha, instalações e qualidade de trabalho; 

c) comercialização: garantia de preços mínimos e eliminação do 

atravessador. 

Além dessas medidas, a Associação passou a discutir com a comunidade sua 

organização social e as práticas associativas como principal mecanismo na 

conquista da autonomia da produção familiar na cadeia produtiva. 

A receptividade inicial à idéia por parte dos produtores foi bastante positiva, 

tendo em vista não só a enorme carência desse grupo em termos de condições para 

produzir, mas também a credibilidade que lhes inspiravam a FBB e a própria 

Associação. As alianças formadas (produtores parceiros) tiveram como base de 

sustentação os interesses econômicos, como a possibilidade de investimentos na 

infraestrutura produtiva e aquisição equipamentos agrícolas, negociação da venda 

da farinha; interesses relacionados à imediaticidade da existência do pequeno 

produtor. Mas, não se pode dizer que respondiam ao interesse de todo o corpo de 

associados. 

Nesse novo cenário, a Associação se coloca como um dos agentes no 

Programa, em condições de participar do processo decisório. E nesse espaço, com 

o poder de modificar as ações em vista, constitui-se por assim dizer como força 

política juntamente com outras associações e outros atores igualmente empenhadas 

na defesa de direitos dos associados na cadeia do agronegócio. Ao participar da co-

gestão do Programa, a Associação assume a posição de interlocutora responsável 

pelo prosseguimento das ações na perspectiva de integração à cadeia produtiva e 

de garantia do protagonismo do agricultor familiar. 
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Durante a pesquisa um dos pontos que chamaram a atenção foi precisamente 

a estratégia de gestão assumida pele Associação diante daquele duplo objetivo. 

Qual a direção social de suas ações ao buscar a integração da agricultura familiar no 

agronegócio, mantendo os elos da cadeia produtiva, sem negar a autonomia do 

agricultor familiar? E ainda, que relação se estabelece entre a comunidade de 

produtores parceiros e a Associação? 

Em última análise, o questionamento remete á questão agrária e ao novo 

paradigma do capitalismo agrário (Abramovay, 2010). Com o II PNRA ocorre um 

realinhamento no enfrentamento da questão agrária e, com o objetivo de reverter a 

situação de pobreza no campo, o Estado mobiliza a sociedade valorizando o 

associativismo rural e o potencial das associações de produtores na representação 

dos interesses dos associados. Observa-se, contudo que a prática participativa sofre 

a determinação de vários fatores, e não só de condições objetivas, mas também de 

condições ligadas à subjetividade e à formação histórico-cultural dos associados.   

O estudo mostra que na Associação de Mirolândia, o agricultor familiar deseja 

usufruir dos benefícios sociais e econômicos ativados pela Associação, mas, por 

outro lado, expressa desconfiança em relação a decisões inovadoras que não 

constam de seu cotidiano. O associado se move no sentido de assegurar sua 

existência, mas não tem ainda construída uma visão da necessidade de 

transformação social que afirme os interesses coletivos em defesa da agricultura 

familiar. 

No histórico da Associação diversas ações podem ser apontadas, tanto no 

que se refere a sistemática da produção como à configuração da gestão, como 

ações mobilizadoras da participação. Problemas que antes pareciam insolúveis são 

tratados pela Associação como uma “questão de direitos”, como ocorreu a 

contrapartida do governo municipal no projeto de perfuração de um poço na 

comunidade. A ação executiva movida pela Associação possibilitou não só a 

efetivação do compromisso pelo executivo municipal, mas também um melhor 

aproveitamento dos recursos contribuindo para o enfraquecimento das relações 

clientelistas. Nesse caso, é possível afirmar que a participação dos associados foi a 

principal força motriz para o alcance do resultado. 

Na situação de pobreza em que se encontram os agricultores familiares o 

abastecimento d’água, por exemplo, é facilmente entendido como um “benefício” 

que exige sua participação, assumindo um caráter emancipatório. Por sua vez, a 
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aplicação de novas tecnologias no beneficiamento da mandioca, capazes de 

promover inovações e aumentar a competitividade dos produtores familiares, 

aparece como uma iniciativa da Fundação que coordena o Programa, com o 

financiamento do Banco do Brasil. Nesse caso, o compromisso deixa de ser da 

Associação e passa a ser entendido como das instituições. Parece bastante 

ilustrativo o depoimento de um associado a respeito desse Programa: “houve 

algumas intervenções ou discussões na Associação, mas eles (a Fundação) é que 

tem que articular o resto com as pessoas do governo”. Coube à Associação o 

incentivo à participação. “E aí entrou o SEBRAE para fazer capacitação, 

treinamentos, mediante palestras e missões visando à qualificação do produto e à 

minimização dos custos”, acrescenta um dos participantes. 

Na fase de execução do Programa, a distância dos centros de decisão 

garante à Associação uma expressiva dose de liberdade de ação e o direcionamento 

de seu trabalho é respeitado pelos técnicos da ONG. Contudo, o poder de decisão 

dos pequenos produtores nas reuniões é muito restrito, ficando quase sempre em 

nível de adesão ou aprovação das propostas trazidas pela diretoria. 

Como se vem mostrando, a Associação reproduz a realidade sócio-

econômica e cultural em que se insere. Na ausência de um programa de assistência 

técnica ou de um processo permanente de qualificação dos associados, as  

situações são trabalhadas empiricamente, sem identificar seus determinantes e sem 

projetar suas consequências. Nas atas das reuniões os questionamentos dos 

agricultores parecem mais queixas do que indagações, e nessas queixas 

transparece a responsabilização da Associação pelas suas necessidades não 

atendidas. Com essa referência, é salientada a situação de pobreza do grupo e 

também suas representações da Associação como uma entidade assistencial, 

cabendo ao presidente acionar as providências necessárias para a implementação 

das políticas em favor da agricultura familiar. 

Na cadeia produtiva da mandioca, ainda é possível observar que o pequeno 

produtor ocupa posição subalterna e subordinada na operacionalização do 

programa, não só em termos de resultados econômicos, mas também pela condição 

de dependência das determinações que vem de outros atores ou instâncias da 

cadeia produtiva entre esses atores está o intermediário. 

Nas reuniões da associação esse era um ponto da agenda sempre discutido e 

considerado de difícil solução. Na proposta da Fundação, entre as metas 
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estabelecidas constavam a eliminação do intermediário e a redução de custos do 

beneficiamento mediante a inovação tecnológica (mecanização). 

Mediante entendimentos com a Central de Negócios foram viabilizadas novas 

condições de comercialização e venda da farinha para supermercados da região. No 

entanto, a produção seria entregue sob consignação e o pagamento efetuado 

somente após a venda do produto. Para o pequeno produtor era uma situação 

insustentável, apesar de promissora ou lucrativa, tendo em vista a condição de 

pobreza do agricultor familiar na área. Sob essa nova condição, os produtores 

preferiram retornar ao intermediário, apesar do prejuízo evidente que isso lhes 

acarretou. 

 A situação é bastante ilustrativa do que ocorre no campo. Entre o produtor e 

o intermediário persiste uma relação que se aproxima da dependência, uma relação 

de compadrio que paradoxalmente é reforçada por medidas paternalistas que se 

expressam em troca de favores, adiantamentos, etc. A preocupação em muitos 

casos, também se refere a algumas medidas apoiadas pela Fundação Banco do 

Brasil que de certa forma beneficiam a lógica do sistema capitalista neoliberal. 

Esse procedimento se estende a própria Associação, que se mostra sem 

condições de analisar a dinâmica da situação e, consequentemente, de propor 

alternativas para seu enfrentamento. A Associação não tem conseguido forjar uma 

visão crítica do associado na leitura dos problemas que enfrenta cotidianamente e 

que espelham as contradições de classe presentes na sociedade capitalista. 

Percebe-se que as atividades de assistência social ainda são mais visadas. A 

expectativa de investimento em ações sociais é uma tendência crescente. 

De igual modo não tem conseguido organizar seus associados para a 

produção coletiva ou para evoluir nas práticas de cooperação a fim de enfrentar os 

problemas de comercialização. Entre os possíveis obstáculos que contribuem para 

isso estão o nível de escolaridade do agricultor, a falta de tradição para agir de 

forma comunitária, interesses políticos e sua visão particularista da realidade social. 

Outro ponto identificado é a fragilidade da capacidade de produção devido as 

condições de financiamento e técnicas tradicionais de cultivo da mandioca e de 

outras culturas às sérias deficiências relacionadas com o processo de 

beneficiamento dos produtos agrícolas (higiene, equipamento, conservação). 

No intuito de promover a articulação entre vários elos da cadeia produtiva a 

Associação vem concentrando sua atenção na qualidade do produto e na 
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comercialização. Com o propósito de aumentar a competitividade do pequeno 

produtor no mercado encontra-se em andamento um sub-projeto específico para a 

modernização das instalações, bem como a proposta para construção de uma casa 

de farinha comunitária a ser financiada pela FBB. A iniciativa é creditada à 

Associação, entendida como instituição mediadora entre seus associados e o mundo 

exterior. A análise aponta igualmente para a presença na Mirolândia de outras 

instituições ou agentes sociais que atuam como intervenientes mediadores do 

processo de gestão na Associação. Em reuniões frequentes a Igreja/Comissão 

Pastoral da Terra-CPT e o sindicato procuram preparar as famílias dos associados 

para o trabalho em conjunto. E também outras organizações prestam ações de 

apoio na elaboração de projetos para a demanda de financiamento, no oferecimento 

de orientações técnicas e em cursos e treinamento. 

É perceptível a importância da Associação como mediadora na medida que 

passa a agregar função política de articulação do agricultor familiar à cadeia 

produtiva, embora não se faça reconhecer no papel de mediador único. De certa 

forma a tradição de autoritarismo e de elitismo mantém sua sinergia em favor 

daquele que detém o poder, embora isso nem sempre represente qualificação para 

o exercício da cidadania. Essa concepção tende a produzir equívocos na atuação da 

Associação. Primeiro, passa a ser vista por alguns como um espaço sem limites, de 

acordo com o poder atribuído ao presidente. Segundo, é associada por outros a 

ações restritivas se colocando a serviço de particularismos secundários, o que 

acaba limitando sua ação política. E nesse quadro, os associados acabam deixando 

escapar sua finalidade maior de atuação: deliberar em favor da coletividade. 

No que se refere à organização social e articulação da cadeia produtiva, o 

trabalho da Associação vem garantindo segurança de convívio aos produtores, 

buscando uma capacidade de financiamento adequado através do PRONAF, que 

lhes permite negociar a mandioca diretamente com as empresas. Dessa forma, 

defende o avanço na etapa de beneficiamento e comercialização da mandioca 

enfatizando uma mudança de postura do agricultor familiar. Como assegura o  

presidente da Associação “é indispensável uma competência associativa básica, que 

implica a vocação para a cooperação e para a solidariedade”. Os associados se 

mostram reticentes à espera de resultados concretos. Não há ações projetadas pela 

Associação para otimizar o relacionamento com esses produtores. 
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Os agricultores familiares estão inseridos num ambiente em constantes 

mudanças que dificultam muitas vezes a reprodução social e econômica de suas 

unidades de produção. A reunião desses produtores em associações representa 

uma importante ação estratégica para enfrentarem as dificuldades que lhes são 

impostas. Mas, prevalece o entendimento de que o recurso às práticas solidárias é 

que facilita o processo produtivo, o melhor relacionamento com o mercado e, nesse 

sentido, aguarda-se “insight” do produtor familiar para essa questão. 

Neste estudo, sobressai certamente o poder estratégico da Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais de Mirolândia no Programa de Desenvolvimento 

Sustentável da Mandiocultura no Território Vale do Rio Guaribas, com base na 

integração da cadeia produtiva da mandioca. Por outro lado, o estudo mostra como 

as ações empreendidas com aquele objetivo foram limitadas ou são inviabilizadas  

quando se considera a estratégia de gestão dessa Associação e o processo 

participativo dos associados. 

 No contexto da descentralização a prática associativa é valorizada sob todos 

os aspectos, mas o estudo destaca facilmente como a Associação é incluída no 

terceiro setor a serviço do capital envolvidas no jogo da cooptação e inscrita num 

conjunto de iniciativas que se incluem no paradigma do capitalismo agrário e na 

despolitização das lutas no campo.  

Na Associação, o envolvimento dos associados é questão crucial. O processo 

de gestão não chega a criar condições práticas de cooperação e participação. 

Projetos futuros especificamente voltados para esse segmento não são 

mencionados. Não há ações projetadas em relação ao fortalecimento da agricultura 

familiar, no tocante à defesa dos interesses da categoria, à política governamental e 

ao mercado. 

A proposta de estruturação da agricultura familiar em cadeias produtivas tem 

se constituído nas reuniões da Associação um instrumento importante para pensar o 

desenvolvimento local e algumas dimensões do planejamento, como a importância 

da participação para a democratização das ações e exercício de direitos. 

Mediante o aproveitamento das situações do cotidiano, o agricultor é levado a 

valorizar economicamente sua contribuição na cadeia produtiva enquanto agricultor 

familiar. Ao mesmo tempo, consegue apreender a relação que se estabelece entre 

os diversos elos dessa cadeia produtiva e seus mecanismos de funcionamento. 

Esses passos podem conduzir ao protagonismo do agricultor familiar. Na 
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negociação de preço, por exemplo, os associados tem possibilidade de analisar uma 

proposta, reivindicar um valor que considera justo, embora ainda lhe falte o 

conhecimento específico que regula os mecanismos de mercado. 

Algumas iniciativas tem sido assumidas pela Associação independente da 

vinculação com a Fundação Banco do Brasil. Observa-se, nestes casos, o  interesse 

pelo atendimento às demandas comunitárias, como organização de eventos, apoio 

ao transporte escolar, ajudas pontuais, etc. 

No meio rural o residual da formação do país fala mais alto e um dos 

problemas frequentemente observado se manifesta na Associação de Mirolândia: a 

dificuldade da passagem do individual para o coletivo. O agricultor mantém-se 

voltado para sua unidade de produção, seus compromissos, segundo sua cultura e 

nível de conhecimento, sendo flagrante a resistência para converter-se à perspectiva 

do trabalho coletivo ou cooperativo. 

Por sua vez, o exercício do poder centralizado no dirigente, representa um 

aspecto de fundamental importância. A falta de informação e de questionamento nas 

discussões levam os associados a uma posição cômoda de ouvintes nas reuniões, 

sem conquista de espaço para gerar outras iniciativas para viabilizar os interesses 

dos vários segmentos de associados. Como foi observado, a intervenção da 

Associação é conduzida pelo dirigente que, em nome da delegação democrática dos 

associados, busca alternativas de ação em articulação com os agentes externos. 

Também representa um problema importante a falta de uma articulação direta com o 

mercado visando à integração do agricultor familiar em cadeias produtivas. 

A prática participativa é mais uma vez ressaltada e é a partir dela que se 

coloca a discussão sobre o poder de negociação da Associação enquanto canal de 

expressão de interesses coletivos. Os dados mostram, no entanto, que a vivência 

organizativa dos produtores familiares ainda é frágil; suas próprias condições de 

trabalho contribuem para seu distanciamento das atividades e do processo decisório 

da Associação, que fica centralizada nos seus dirigentes. 

A associação é descaracterizada enquanto força potencializadora da 

agricultura familiar na comunidade apesar de viabilizar sua integração a um 

programa de interesse para a coletividade. A análise demonstra, por outro lado, que 

a Associação se mostra coadjuvante da gestão pública apoiando o terceiro setor na 

operacionalização do Programa de Combate à Pobreza Rural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O processo de consolidação do capitalismo na sociedade brasileira traz 

particularidades que são explicadas por uma formação social e econômica patriarcal 

e patrimonialista que consolidou um modelo de desenvolvimento que privilegiou a 

grande propriedade em detrimento dos estabelecimentos familiares. 

O processo de modernização da agricultura brasileira acarretou inúmeras 

mudanças nas relações sociais no campo, mudanças essas que impulsionaram 

modificações no âmbito social, econômico e tecnológico. Nesse quadro de 

manifestação da questão agrária evidencia-se a expropriação do agricultor familiar 

em decorrência do uso cada vez mais freqüente do trabalho assalariado 

(principalmente temporário) e o agravamento das condições de exploração da força 

de trabalho. 

Nesse contexto sobressaem as iniciativas do governo para enfrentamento da 

questão agrária. Ao mesmo tempo, sob tais determinações ganha força o 

associativismo no campo. De um lado, o trabalhador rural em busca de direitos; de 

outro, o agricultor familiar, posseiro/arrendatário ou proprietário de pouca terra, na 

luta pela sobrevivência em meio ao novo modelo de economia de mercado. 

As associações de agricultores familiares se colocam assim como uma opção 

estratégica de mobilização e resistência da agricultura familiar para enfrentamento 

dos impasses apresentados pela questão agrária. Nesse sentido, sua atuação vai 

expressar as particularidades e contradições presentes nos diversos contextos 

societários em que se situa, na busca por respostas concretas as demandas postas 

pelos associados. 

Com a redemocratização e o aval dos dispositivos constitucionais o produtor 

familiar passa a figurar na agenda governamental. Abre-se espaço para os grupos 

organizados, entre eles as associações dos agricultores familiares que não só 

funcionam como espaço de socialização e participação, mas também como 

instâncias capazes de representar as demandas e reivindicações da agricultura 

familiar. Essas associações tornam-se propositivas, passam a articular demandas e 

aspirações desse segmento expropriado do sistema produtivo. 

No quadro de reestruturação produtiva sobressai o papel das associações de 

pequenos produtores como intermediadoras dos interesses dos associados. 
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Originariamente vinculadas aos sindicatos, acompanhando sua orientação política, 

chegavam a ser confundida com os objetivos e plano assistencial do sindicato. Com 

a expansão e continuidade do processo de democratização, essas associações 

ganham importância e capacidade de negociação não só em assuntos de mercado, 

mas também no acesso social e político. 

Mas, esse é um processo contraditório, daí o interesse do presente estudo: 

qual o sentido social das práticas dessas associações? 

Entende-se que a análise das contradições na vivência associativa implica 

sua apreensão na totalidade da vida social. Ou seja, a partir da produção e 

reprodução das relações sociais. O associativismo rural é, sem dúvida, um processo 

que se instala na realidade social brasileira sob múltiplas determinações e 

instrumentaliza os mecanismos que concretizam as demandas sociais da agricultura 

familiar na busca de autonomia no processo de produção e no desenvolvimento 

local. Trata-se, portanto, de uma experiência gerada na questão agrária, por ela 

determinada e, ao mesmo tempo, uma das estratégias encontradas pelo agricultor 

familiar para seu enfrentamento no contexto das relações sociais no campo. 

Quando se fala de associativismo no campo não há como ignorar, portanto, a 

questão agrária e o sentido das ações empreendidas para seu enfrentamento em 

diferentes conjunturas. A discussão coloca em evidência o significado estratégico 

das associações para a sustentabilidade das propostas do governo, aparecendo 

como suporte necessário nos programas de combate à pobreza rural. 

O estudo de caso realizado junto à Associação Comunitária dos Pequenos 

Produtores Rurais de Mirolância (Picos-PI) chama atenção para sua inserção no 

contexto local enquanto espaço de participação e condições de representação do 

coletivo da agricultura familiar nas negociações com os intermediários e outras 

instâncias que integram a cadeia produtiva da mandioca. 

Produção típica da agricultura familiar, principalmente no Nordeste, a 

mandioca apresenta ao lado dessa importância cultural e econômica uma outra face; 

a de estar associada a baixos níveis de produtividade e de remuneração dos 

produtores. Com essas considerações a Fundação do Banco do Brasil dentro dos 

objetivos do Plano Nacional de Reforma Agrária decide investir no fortalecimento da 

agricultura familiar através das organizações dos agricultores familiares. 

Embora o associativismo no campo apresente a característica de organização 

popular, esse associativismo ainda está voltado para uma questão de sobrevivência, 
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sem iniciativas capazes de superar a situação de pobreza em que se encontram. Por 

outro lado, fatores como ignorância, medo, conformismo podem terminar fortificando 

a submissão econômica, cultural e política no campo. 

Verifica-se que os associados estão em busca de uma melhoria de qualidade 

de vida e as possibilidades das associações são ainda reduzidas para o alcance 

imediato desse objetivo. A crise da confiabilidade se estende as associações, 

quando propõe práticas cooperativas ou investimento financeiro sem retorno 

imediato aos produtores familiares. Os resultados da pesquisa mostram que estão 

conscientes de que existe um ator social na comunidade capaz de encaminhar suas 

propostas e reivindicações. Ainda não se mostram conscientes, porém, de que 

essas ações se constituem na mobilização e participação dos associados. São 

marcas da prática associativa da unidade investigada: 

 estratégia de gestão centralizada com destaque para a figura do presidente 

como captador de recursos e principal avalista das ações com os 

mediadores externos. Apesar de reconhecerem a importância da 

associação para conduzir a busca de solução dos problemas relativos ao 

sistema produtivo e ao acesso aos direitos sociais, os associados deixam 

evidente que a responsabilidade pela sucesso ou não das iniciativas 

depende, basicamente da diretoria (presidente); 

 na condição de associado o agricultor familiar tende a identificar a 

participação com as manifestações de solidariedade e cooperação. 

Assume um discurso justificador que expressa um julgamento sobre as 

atividades da Associação, conservando, porém, uma atitude messiânica 

em relação aos dirigentes; 

 a Associação ao mesmo tempo que atua em prol das mudanças para a 

modernização das condições de trabalho na agricultura familiar, convive, 

também, com padrões tradicionais como o trabalho infantil;  

 ocupação do espaço político-institucional como agente mediador junto ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, SEBRAE, Fundação Bando do Brasil, 

EMATER, Colegiado Territorial, Executivo Municipal e outras entidades em 

nível local,  constituindo ponto de referência na comunidade; canal 

permanente de acesso à informação na comunidade; 
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 reafirmação da agricultura familiar como categoria presente no processo de 

produção e defesa dos direitos dessa categoria; 

 fragilidade do processo de comunicação entre dirigentes e associados e a 

existência de um sistema de informações insuficientes sobre as variações 

de preços no mercado. 

Assim, o reconhecimento da prática associativa como elemento dinamizador 

da luta por melhores condições de vida no campo torna-se, portanto, algo 

inquestionável, pois retrata o movimento permanente que o agricultor familiar 

empreendem na sua luta por um espaço na agenda pública da sociedade do capital.  

O presente estudo deixa evidente que a qualidade da participação no sentido 

de reafirmar o compromisso dos associados com o projeto da agricultura familiar é 

fator decisivo na luta empreendida contra as inúmeras dificuldades que se colocam 

para esse segmento, principalmente no Nordeste, face as condições de pobreza em 

que se encontram. A conquista de condições de trabalho e de acesso aos direitos 

sociais no campo requer mais que as iniciativas do Estado, mas também a 

organização das forças produtivas e o protagonismo coletivo para a reafirmação 

desses direitos. Equivale dizer que supõe a ampliação do seu espaço político e 

exige, consequentemente, mais que a mera discussão econômica centrada nos 

interesses de mercado. 

A Associação é frágil na sua organização, em grande parte determinada pelas 

relações estabelecidas com o próprio meio. Na correlação de forças existentes essa 

Associação enfrenta o predomínio de uma razão tecnoburocrática, um aparato 

estatal marcado pela lentidão, excesso de papelada, além da descontinuidade das 

ações públicas e falta de recursos. Por outro lado, a comunicação ainda é um fator 

que influi significamente no desempenho da Associação. A atualidade e o fluxo de 

informações sobre as variações dos preços dos produtos agrícolas, o acesso às 

inovações tecnológicas e do domínio das condições e da lógica do mercado são 

igualmente importantes para a efetivação da sua função mediadora que, 

infelizmente, não se mostram disponível na realidade social estudada. 

O estudo realizado possibilitou identificar importantes aspectos sobre a 

prática associativa dos agricultores familiares na comunidade da Mirolândia, 

evidenciando as situações vivenciadas pela comunidade do ponto de vista 

socioeconômico, político e cultural. A organização desses pequenos agricultores na 

Associação admite características e especificidades que devem ser compreendidas 
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no contexto atual em que se inserem, levando em conta as relações de produção 

que ali se desenvolvem, bem como o estágio e implementação das políticas sociais 

na área.  

O associativismo apresenta-se como uma das possibilidades que permitem 

aos agricultores familiares o repensar e o enfrentamento dos desafios que lhes são 

colocados no cotidiano, tanto na esfera produtiva como no âmbito familiar. São 

desafios que fazem parte da realidade em que se inscreve a agricultura familiar no 

país. 

As reflexões apresentadas sobre a associação investigada permitem perceber 

que a adesão dos agricultores ao associativismo rural ainda se mostra insuficiente 

para reduzir as desigualdades sociais no campo e também a desigualdade política. 

Certamente, a prática associativa vem cumprindo sua função pedagógica de 

aproximação das pessoas, de superação do isolamento em que viviam e, de certa 

forma tem dado visibilidade as demandas e necessidades das famílias locais. Com 

essa compreensão, entende-se que aquela associação não tem conseguido 

viabilizar um processo participativo capaz de contribuir para modificar a situação de 

subordinação dos agricultores familiares aos mecanismos econômico-sociais 

vigentes na sociedade capitalista.  Embora a autonomia seja um alvo idealizado 

pelos associados, observa-se que o processo de negociação que se estabelece na 

cadeia produtiva da mandioca se mantém dentro de limites previamente endossados 

pelas grandes organizações envolvidas na comercialização, deixando o agricultor 

familiar sem capacidade de decisão. 

A possibilidade de superar esse viés conservador reside certamente na 

intensificação da resistência que esses agricultores tem demonstrado 

historicamente, de sua capacidade para construir propositivamente ações 

estratégicas na vida associativa para melhoria da produtividade social. Entende-se 

que a capacidade de ação do grupo também pode ser desenvolvida na associação e 

as atividades que ali são realizadas de forma comunitária podem conduzir à 

valorização do coletivo. Desse modo, é possível pensar também que essa 

associação, embora limitada em suas realizações, pode reforçar o compromisso de 

todos pelo processo de desenvolvimento local. 
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APÊNDICE A 

                                                  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO DA INSTITUIÇÃO 
 
 

Eu, _______________________________________, RG:______________, 

CPF:___________________, brasileiro(a), idade______, estado civil______, 

profissão,_____________, residente na _____________________________, Presidente da   

_________________________________________________, CNPJ: 

_____________________, com sede na _______________________,  declaro que a aluna 

MARIA DOS REMÉDIOS BESERRA, mestrando em Serviço Social, Direitos Sociais e 

Movimentos Sociais – MINTER entre a Universidade Federal de Pernambuco  - UFPE e o 

Instituto de Ensino Superior Raimundo Sá Filho, em Picos (PI), está autorizada a realizar 

pesquisa nesta instituição para o Projeto de Pesquisa denominado “ASSOCIATIVISMO 

RURAL: ESTRATÉGIA DE PARTICIPAÇÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR NA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DE MIROLÂNDIA, EM PICOS - PIAUÍ”, sob responsabilidade 

da Pesquisadora Responsável Profª. Drª. Anita Aline Albuquerque Costa, cujo objetivo geral 

é “apreender e interpretar a prática social das associações de agricultores familiares no 

município de Picos (PI), enquanto mecanismo de participação e representatividade dos 

associados na luta pela viabilização da agricultura familiar no mercado local”. Concordamos, 

ainda, que os resultados da pesquisa sejam tornados públicos através de publicações em 

periódicos e / ou em encontros científicos. 

 

                                                             Picos (PI), ____  de __________ de 2010. 

                                                                                                                                                                                                                                 

Presidente da Associação 
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ANEXO A 

MAPEAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

DE PICOS (PI) 

 

Nº 

ORD

. 

 

NOME DA ASSOC. 
LOCALIDADE 

 

DATA 

FUND. 

PRINCIPAIS 

CULTURAS 

01 

ASSOC. DE MORADORES E 

PRODUTORES RURAIS DE COROATÁ E 

LUGARES VIZINHOS 

COROATÁ 28/08/1987 
MILHO E 

FEIJÃO 

02 
ASSOC. DE PRODUTORES RURAIS E 

DESEN. DE CHAPADA DO MOCAMBO 

CHAPADA DO 

MOCAMBO 
10/09/1993 

CAJU E 

MANDIOCA 

03 
ASSOC. DE PEQUENOS PRODUTORES 

DE MORRO GRANDE 

POV. MORRO 

GRANDE 
05/05/2002 

MILHO E 

ARROZ 

04 
ASSOC. DE MORADORES DO POV. 

CARNAÍBAS 

CARNAÍBAS 

 
13/05/2004 

MILHO E 

FEIJÃO 

05 

ASSOC. DE MORADORES E PEQUENOS 

PRODUTORES DO POV. LAGOA 

COMPRIDA 

LAGOA 

COMPRIDA 
02/07/1995 

MILHO, 

ARROZ E 

FEIJÃO 

06 

ASSOC. DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA COMUNIDADE CURRALINHO 

II 

CURRALINHO 

II 
17/08/2002 

FEIJÃO E 

MILHO 

07 
ASSOC. DE MORADORES PRO-DESENV. 

DE ALTOS E ADJACÊNCIAS 
ALTOS 29/05/1994 

MILHO, 

ARROZ E 

FEIJÃO 

 

08 

ASSOC. TRAB. RURAIS E DESENV. DO 

POV. CAJAZEIRAS DOS GONÇALVES 

POV. CAJAZ. 

DOS 

GONÇALVES 

24/04/2005 
MILHO E 

FEIJÃO 

09 
ASSOC. DE MORADORES DO POV. 

ALTAMIRA 
ALTAMIRA 11/04/2005 

FEIJÃO, 

CAJÚ 

 

10 

ASSOC. DE PEQ. PRODUTORES RURAIS 

DOS POV. GAMELEIRA DOS  

GALDINOS,ESTRIVARIA,CARNAÍBAS,CUR

RALINHO E TANQUE 

GAMELEIRA 

DOS 

GALDINOS 

27/01/2002 
MILHO E 

FEIJÃO 

11 
ASSOC. DESENV. COM. POV. MARCOS 

DE SOUSA 

MARCOS DE 

SOUSA 
02/10/1993 

MILHO E 

FEIJÃO 

12 
ASSOC. DE PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DE CAPITÃO DE CAMPOS 

CAPITÃO DE 

CAMPO 
15/09/1997 

ARROZ E 

MILHO 

 

13 

ASSOC. DE MORADORES DO BAIRRO 

AROEIRAS DO MATADOURO 

AROEIRAS DO 

MATADOURO 
04/11/1995 

ARROZ E 

MILHO 
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Cont. 

Nº 

ORD. 
NOME DA ASSOC. LOCALIDADE 

DATA 

FUND. 

PRINCIPAIS 

CULTURAS 

 

14 

ASSOC. COMUNITÁRIA DOS TRÊS 

POTES 
TRÊS POTES 28/03/94 

CAJÚ E 

FEIJÃO 

 

15 

ASSOC. DE PEQ. PRODUTORES 

RURAIS DAS LOCALIDADES DE 

FORNOS E PAU D’ARCO 

LOC. FORNOS 23/07/00 
CAJÚ E 

FEIJÃO 

 

16 

ASSOC. DE MORAD. E PEQ. 

PRODUTORES RURAIS DE ANGICAL 

DOS DOMINGOS 

ANGICAL DOS 

DOMINGOS 

05/09/1995 

(05/09/97) 

MILHO E 

FEIJÃO 

 

17 

ASSOC. PRODUTORES RURAIS DOS 

POV. CRISTOVINHO E DAS LOC. BAIXIO 

E VARGINHA 

POV. 

CRISTOVINHO 
24/01/98 

MILHO E 

FEIJÃO 

 

18 

ASSOC. COMUN. E TRAB. RURAIS DE 

PIRCO DOS NOGUEIRAS 

POV. PIRCO 

DOS 

NOGUEIRAS 

27/11/03 
MILHO E 

FEIJÃO 

 

19 

ASSOC. TRAB. RURAIS E AMIGOS DE 

CARNAÍBAS – COROATÁ 
CARNAÍBAS 24/08/1998 

MILHO E 

FEIJÃO 

 

20 

ASSOC. COMUM. DE PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DE CHAPADA 

DO FIO 

CHAPADA DO 

FIO 
05/07/1998 

CAJÚ, 

MANDIOCA 

E FEIJÃO 

 

21 

ASSOC. DE MORADORES E PEQ.  

PRODUTORES DE PITOMBEIRA 
PITOMBEIRA 25/07/2003 

MILHO E 

ARROZ 

 

22 

ASSOC. DE PEQ. PRODUTORES 

RURAIS DE PICOS 
VALPARAÍSO 21/07/2003 

MILHO, 

FEIJÃO E 

ARROZ 

23 
ASSOC DE MORADORES DO POV. 

TORRÕES 
TORRÕES 10/08/1998 

ARROZ, 

MILHO E 

BANANA 

24 ASSOC. NOSSA SENHORA DA SAÚDE 
N. SENHORA 

DA SAÚDE 
07/06/1995 

MILHO, 

FEIJÃO E 

CAJÚ 

25 

ASSOC. COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS 

PROD. RURAIS DA COMUNID. 

MIROLÂNDIA 

POVOADO 

MIROLÂNDIA 
25/07/1993 

MANDIOCA, 

FEIJÃO E 

CAJÚ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


