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RESUMO 
 
 
O objetivo desta tese é analisar as relações existentes entre a aplicação do crédito 
rural do Pronaf e a reprodução social de agricultores familiares no município de 
Altinho em Pernambuco. O estudo sugere que os agricultores usam o crédito rural 
na satisfação de suas necessidades, impelidos pela precariedade de suas condições 
de produção e renda, pela falta de assistência técnica e de políticas sociais capazes 
de prover sob graus variados de eficácia o atendimento em termos de saúde e 
educação da população do campo. O estudo parte da análise do Estado e do 
incremento das políticas públicas, para reduzir as desigualdades sociais geradas 
com o processo de modernização conservadora da agricultura e da intervenção do 
Estado na Região Nordeste. Na seqüência, analisa-se a recente valorização da 
agricultura familiar no Brasil e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – Pronaf, do qual faz parte o grupo de agricultores deste estudo. 
Privilegiamos como abordagem teórica, a agricultura familiar fundamentada na 
perspectiva de autores como Chayanov (1974), Lamarche (1993), Wanderley (1995), 
segundo os quais a agricultura familiar é uma atividade genérica que combina três 
outras categorias: família, produção e trabalho, por isso mesmo, não existe a 
separação entre produção e reprodução e todos os recursos provenientes da 
unidade produtiva ou para ela dirigida, são geridos pela família e passíveis de uso, 
segundo as necessidades mais imediatas do grupo doméstico. Os procedimentos 
metodológicos inserem-se na abordagem qualitativa, através da entrevista semi-
estruturada. A pesquisa foi realizada no período de maio a agosto de 2005. À luz 
das categorias teóricas utilizadas, concluímos que o agricultor familiar utiliza o 
crédito rural na sua reprodução, por um lado, com base no referencial próprio, 
segundo o qual a responsabilidade moral com a família no atendimento de suas 
necessidades básicas, se sobrepõe a qualquer outra de ordem externa e, por outro, 
pela precariedade de suas condições produtivas e de renda, bem como, pela fraca 
capilaridade das políticas sociais no atendimento das necessidades sociais do 
homem do campo. 
 
Palavras Chaves: Agricultura Familiar. Pronaf. Crédito Rural. Estado. Políticas 
Públicas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
   

The objective of this theory is to analyze the existent relationships between the 
application of the rural credit of Pronaf and the family farmers' social reproduction in 
the municipal district of Altinho in Pernambuco. The study suggests that the farmers 
use the rural credit in the satisfaction of their needs, impelled by the precariousness 
of their production conditions and income, for the technical support lack and of social 
politics capable to provide under varied degrees of effectiveness the service in terms 
of health and education of the population of the field. The study part of the analysis of 
the State and of the increment of the public politics to reduce the social inequalities 
generated with the process of conservative modernization of the agriculture and of 
the intervention of the State in the Northeast Area; in the sequence, the recent 
valorization of the family agriculture is analyzed in Brazil and the National Program of 
Invigoration of the Family Agriculture - Pronaf, of which makes part the farmers' of 
this study group. We privileged as theoretical approach on the family agriculture 
based in the authors' perspective as Chayanov (1974), Lamarche (1993), Wanderley 
(1995), according to them the family agriculture is a generic activity that combines 
three other categories: family, production and work, for that reason, the separation 
doesn't exist between production and reproduction and all of the coming resources of 
the productive unit or for her carted, they are managed by the family and susceptible 
to use, according to the most immediate needs of the domestic group. The 
methodological procedures interfere in the qualitative approach, through the semi-
structured interview. The research was accomplished in the period of May to August 
of 2005. To the light of the used theoretical categories, we concluded that the family 
farmer uses the rural credit in his/her reproduction, on one side, with base on the 
yours own reference values second which the moral responsibility with the family in 
the service of their basic needs, the any another of order is put upon expresses and, 
for other, for the precariousness of their productive conditions and of income, as well 
as, for the weak capillarity of the social politics in the man’s service of the field social 
needs.  
 
Key words: Family agriculture. Pronaf. Rural credit. State. Public Politics. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho incide sobre o campo das políticas públicas para o meio rural. Tem 

como objetivo analisar a aplicação do crédito rural do Pronaf e, sua influência na 

reprodução social dos agricultores familiares, no Município de Altinho em Pernambuco, 

tomando como referência o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – Pronaf. 

O processo de liberalização, globalização, integração econômica do País ao 

contexto global da economia, tem colocado a agricultura familiar na pauta das 

discussões, tanto de instituições internacionais, como o Banco Mundial, quanto de 

cientistas sociais que tratam do tema no Brasil. 

Sob diferentes perspectivas teóricas e analíticas, estudiosos do mundo rural vêm 

realizando trabalhos relevantes sobre o desempenho e a importância da agricultura 

familiar. Ressaltam dentre outros atributos, sua capacidade de produzir alimentos de 

boa qualidade para mercados diversificados (Abramovay, 1992), criar mais empregos, 

preservar o meio ambiente (Brandenburg,1999), a significação do modo de vida e a 

organização da produção centrada na terra, no trabalho e na família (Wanderley, 1995), 

a pluriatividade como uma alternativa à produção agrícola (Silva,1999; Schneider, 

1999), que redefine o meio rural não considerado mais essencialmente agrícola. 

Para os autores acima referidos, a modernização da agricultura da década de 

1960, foi excludente e danosa aos pequenos agricultores e, se colocam hoje, na defesa 
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de políticas públicas que tenham como foco o uso eficiente do espaço rural, o respeito 

aos conhecimentos do homem do campo e estruturas com base nos valores 

democráticos e de cidadania.  

No processo de modernização da agricultura brasileira, as políticas públicas para 

o campo tinham, no crédito rural, o instrumento principal do desenvolvimento 

econômico privilegiando, sobretudo os setores mais capitalizados da esfera produtiva – 

os grandes proprietários rurais e os complexos agroindustriais.  

Enquanto isso, o pequeno agricultor familiar ficou à margem da modernização e 

excluído do Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR, criado em 1965. Durante mais 

de quatro décadas, o sistema de crédito no Brasil, ao financiar os grandes produtores 

privilegiava também, os produtos mais rentáveis destinados à exportação, por meio de 

incentivos fiscais, política de preços mínimos e seguro da produção (MATTEI, 2001). O 

agricultor familiar além de alijado do acesso aos incentivos creditícios e da assistência 

técnica, esteve também durante muito tempo, excluído das políticas sociais. Estas, 

dirigidas exclusivamente à proteção dos trabalhadores urbanos inseridos formalmente 

no mercado de trabalho, deixavam a classe trabalhadora rural, fora do acesso aos bens 

e serviços sociais públicos. 

O modelo de desenvolvimento promovido pela modernização, agravou a questão 

agrária e social gerando graves conflitos no campo, intensificando as desigualdades 

sociais e promovendo a exclusão de diferentes segmentos da população brasileira 

como – indígenas, negros, quilombolas, agricultores sem ou com pouca terra, numa 

negação declarada de direitos e cidadania.  

As bases do progresso e do desenvolvimento tinham como meta substituir os 

agricultores tradicionais por aqueles mais tecnificados, capazes de se inserirem com 
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sucesso ao mercado. Segundo Gehlen (2004), tinha introjetado em seu conteúdo a 

idéia de que o pequeno agricultor, não possuía uma lógica econômica compatível com 

o lucro e acumulação capitalista, por isso mesmo, não poderia alcançar o padrão de 

desenvolvimento preconizado pela modernização da agricultura brasileira.   

Com essa perspectiva, a relação entre progresso e modernidade, impregnou tão 

fortemente o modelo de desenvolvimento das décadas de 1970 e 1980, que somente 

uma pequena parte da produção agrícola familiar, conseguiu participar dos frutos da 

modernização. Mesmo assim, de forma subordinada aos ramos mais capitalizados da 

agricultura como a avicultura, suinocultura e hortifruticultura, piscicultura e fumo, das 

regiões privilegiadas como o Centro-Sul e Sudeste do País (SORJ, 1999).  

A instalação da Assembléia Constituinte, abriu espaço à participação dos 

movimentos sociais, que reclamavam uma nova política agrícola para a agricultura e 

maior apoio à agricultura familiar.  Essa discussão recebeu forte influência da 

Confederação dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG e da Central Única dos 

Trabalhadores – CUT, que promoveram a mobilização desses sujeitos sociais e 

trouxeram para o seio da sociedade política, o tema da agricultura familiar e sua 

importância para o país, ao mesmo tempo em que pressionava o governo por medidas 

de apoio a esse segmento através de políticas específicas. 

Uma importante contribuição para a visibilidade da agricultura familiar foi dada 

pelo estudo “Novo Retrato da Agricultura Familiar: o Brasil redescoberto”, desenvolvido 

no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica UTF/036 em 1994, entre o Incra - Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária e FAO – Organização das Nações Unidas 

para a Agricultura e Alimentação. Este relatório coloca em destaque o potencial 

produtivo da agricultura familiar e, informa que 85% dos estabelecimentos 
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agropecuários são familiares. Apesar de ocuparem apenas 108 milhões de hectares, 

respondem por 37,9% do valor bruto da produção (VBP) da agropecuária brasileira e, 

do total de pessoal ocupado na agricultura, 76,9% do estão nos estabelecimentos 

familiares. 

A partir da apresentação desses resultados, a agricultura familiar passou a 

integrar a agenda de debates públicos, onde se discutia sua viabilidade e as formas de 

apoiá-la, uma vez que era considerada a mais importante numericamente e a mais 

fragilizada, tanto em termos de capacidade técnica, quanto de inserção nos mercados 

agropecuários (MATTEI, 2001).  

Nesse sentido, a criação do Pronaf teve como referência o estudo da FAO/Incra 

(994/1995) e foi concebido sob orientação do Banco Mundial que sugeria a redução da 

pobreza rural  e por pressão dos movimentos sociais, que lutavam por uma linha 

específica de crédito rural para a agricultura familiar. 

 Seguindo as orientações do Banco Mundial e sob a pressão dos agricultores, o 

governo Fernando Henrique Cardoso, criou em 1996, o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. Esse Programa tem como objetivo 

apoiar a agricultura familiar, tendo por base o desenvolvimento rural de “modo a 

estabelecer um novo padrão de desenvolvimento sustentável que vise ao alcance de níveis de 

satisfação e bem-estar de agricultores e consumidores, no que se refere às questões 

econômicas, sociais e ambientais, produzindo um novo modelo agrícola nacional” (Brasil, 1996, 

p.11). 

Apesar do consenso em reconhecer o Pronaf como um grande avanço em 

termos de políticas públicas para a agricultura familiar, muitas avaliações desse 

Programa, mostram a existência de limites à sua operacionalização. Destacam-se 
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dentre outras coisas, a apropriação do crédito rural pelos grandes produtores, e a 

distribuição desigual do crédito entre as regiões do país. Estes fatores ameaçam a 

reprodução da agricultura familiar e põe em risco a efetividade do Programa, 

aumentando assim, o descrédito nas políticas públicas.  

Como as políticas públicas para a agricultura familiar têm sido campo de nosso 

interesse, decorrente da prática profissional que temos realizado junto a programas de 

desenvolvimento rural, a implementação do Pronaf chamou nossa atenção, por se 

voltar especificamente para esse segmento da agricultura e pela facilidade de acesso 

ao crédito rural, conforme o que preconiza sua proposta.  

A decisão de estudar os agricultores beneficiários do Pronaf foi tomada durante o 

curso de doutorado quando tivemos acesso ao relatório de pesquisa de avaliação do 

Pronaf, realizada no Estado de Alagoas e que tinha como objetivo, verificar os impactos 

causados pelo Programa entre os agricultores beneficiários do crédito rural. Nesse 

relatório, um dos pontos que chamou nossa atenção, foi a revelação de que 60% dos 

agricultores pesquisados nos municípios alagoanos usaram o crédito rural destinado à 

produção agrícola, para atender as necessidades básicas do grupo familiar. Essa 

constatação nos causou inquietação e nos levou a indagar porque isso acontece? O 

que faz os agricultores a usarem essa estratégia?  

Essa constatação trouxe à nossa memória a ocorrência de fato semelhante 

registrado nos projetos de desenvolvimento rural, implementados na década de 1980, 

como: o Projeto Sertanejo, o Projeto Jatobá e o Programa de Desenvolvimento de 

Áreas integradas do Nordeste – PDRI, que também tinham o objetivo de apoiar os 

pequenos agricultores, com crédito rural subsidiado para o fortalecimento das unidades 

produtivas da região semi-árida do Nordeste. Diante dessa evidência e da proposta do 
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Pronaf em chamar para si o desafio em “construir um novo paradigma de desenvolvimento 

rural para o Brasil, sem os vícios do passado” (MANUAL DE CRÉDITO RURAL, 1996, p 3), 

nos interessamos pelo problema, ao mesmo tempo em que nos perguntávamos: E em 

Pernambuco, como se comportam os agricultores diante do crédito rural? Como vivem 

e produzem a partir de sua inclusão no Pronaf-crédito? De que forma o Pronaf-crédito 

contribui para viabilizar a agricultura familiar? 

A partir dessas questões definimos como objeto de estudo, a relação entre crédito 

rural e reprodução social dos agricultores familiares no município de Altinho em 

Pernambuco. Nosso objetivo é analisar a aplicação do crédito rural do Pronaf pelos 

agricultores familiares e a importância que este assume nas condições de produção e 

reprodução dos mesmos. 

Com essa preocupação, entendemos que para refletir sobre o crédito rural 

disponibilizado pelo Pronaf aos agricultores familiares, a questão não passa apenas em 

verificar sua simples aplicação na atividade produtiva, mas significa compreender o que 

esse crédito representa no conjunto das demandas engendradas no processo produtivo 

e, nas condições objetivas de vida e trabalho desses agricultores que recorrem ao 

crédito rural. Pois sabemos que, na unidade de produção familiar, a demanda por 

recursos ou dinheiro, não se refere apenas ao custeio da produção e investimentos na 

propriedade, mas também para a manutenção do grupo familiar e o atendimento de 

suas necessidades.  Desse modo, era necessário ter clareza de questões como: Em 

que condições se encontravam esses agricultores no momento do recebimento do 

crédito do Pronaf? Que fatores influenciam a aplicação do crédito rural de forma 

diferente daquela prevista no plano de aplicação? Que valores orientam a prioridade 

dada ao uso do crédito rural? 
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Ao fazer o estudo sobre as condições produtivas dos agricultores entrevistados, 

os relatos mostraram que estes agricultores se encontravam em condições precárias 

em termos de produção, renda e inserção no mercado local, conformando um quadro 

de vulnerabilidade e de péssimas condições de sobrevivência. 

A referência empírica do estudo contemplou os agricultores familiares 

beneficiários do Pronaf, residentes no município de Altinho no Agreste pernambucano.  

A escolha do local surgiu da oportunidade de acesso aos dados coletados (porém, 

ainda não tabulados) da pesquisa realizada em 2002, por pesquisadores do CNPq para 

avaliar os impactos do Programa nas condições de vida dos agricultores familiares. 

Outros critérios, foram também estabelecidos como, o tempo em que o Pronaf foi 

implementado no município, desde 1997 e a existência de grande número de 

agricultores minifundistas.  

Com o objetivo de levantar os dados necessários para explicar o objeto de 

estudo, optamos pela pesquisa qualitativa, através de entrevistas semi-estruturadas. 

Consideramos que essa abordagem permite a interpretação dos fatos e o 

conhecimento de aspectos importantes e peculiaridades que não podem ser explicadas 

por indicadores quantitativos. Através da pesquisa qualitativa buscamos compreender 

como os agricultores constroem sua forma de ser, de ver o mundo e, como 

desenvolvem no cotidiano de seu trabalho, estratégias capazes de garantir sua 

sobrevivência e a reprodução social da atividade de agricultor.  

Dentro dessa perspectiva metodológica, realizamos um estudo de caso. Neste, 

está sempre implícita uma limitação quanto à representatividade dos dados recolhidos, 

mas, possibilita aprofundar a análise de situações concretas que se expressam em um 

determinado cenário social.  



Pronaf – Financiando a produção ou garantindo a reprodução? Um estudo de caso em Altinho/ Pernambuco 

 

22 

Para desenvolver as questões acima apresentadas sobre a aplicação do crédito 

rural do Pronaf, pelos agricultores familiares no município de Altinho em Pernambuco, o 

presente estudo está estruturado em quatro capítulos: 

O primeiro capítulo trata da análise do Estado e das políticas públicas, categorias 

que embasam o estudo, destacando a intervenção governamental no Nordeste através 

de projetos e programas destinados ao desenvolvimento rural.  

O segundo capítulo contempla a concepção de agricultura familiar, o debate 

sobre sua valorização nos países centrais e a recente importância que vem adquirindo 

no contexto nacional, a partir da criação do Pronaf, sobre o qual evidenciamos sua 

constituição, o modelo de desenvolvimento nele proposto, seu desempenho e 

resultados alcançados. 

O terceiro capítulo mostra o cenário do estudo - o município de Altinho, os dados 

gerais sobre o município, suas características sócio-econômicas, a metodologia em que 

se apoiou o estudo, e os procedimentos adotados para a obtenção dos dados. 

O quarto capítulo contém a análise do material coletado nas entrevistas, onde 

destacamos os aspectos relacionados às significações que têm a terra, o trabalho e a 

família e a aplicação do crédito rural pelos agricultores, onde as falas dos entrevistados 

mostram a precária condição de vida em termos de produção e renda e os limites do 

Pronaf, enfeixando um conjunto de explicações que respondem às questões levantadas 

neste estudo.  

Nas considerações finais, apresentamos os resultados do estudo, nos quais 

destacamos a precária condição de vida dos agricultores familiares pesquisados, a 

produção agrícola insuficiente para a geração da renda necessária ao sustento básico 

do grupo familiar e a ausência do Estado no tocante à oferta de políticas sociais, são 
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fortes indicadores da fragilidade socioeconômica dos agricultores, levando-os a usarem 

o crédito rural, para suprirem estas lacunas e atenderem suas necessidades mais 

imediatas. 
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CAPÍTULO 1 

 

ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
 
 

1.1 A Relação Estado e Sociedade: fundamentos para o debate 

 

Este trabalho insere-se no conjunto dos estudos sobre Estado e políticas 

públicas para o meio rural especificamente, para a agricultura familiar. Para melhor 

entender as políticas públicas, é fundamental a compreensão da forma como o Estado 

tem respondido às diferentes demandas da sociedade, através de políticas e 

programas por ele implementados.  

O Estado, enquanto articulador de políticas públicas tem como uma de suas 

funções atender as demandas postas pela sociedade. Mas, diante da trama das 

relações que perpassam o Estado e do jogo de interesses contraditórios presentes na 

formulação das políticas públicas, nem sempre é possível atender de imediato e, 

prioritariamente, as reivindicações colocadas pelos grupos menos favorecidos da 

sociedade brasileira. Mesmo assim, procura através dos espaços políticos e manobras 

administrativas, criarem estratégias de intervenção para atender as demandas postas 

pelas diferentes classes sociais e oferecer algumas respostas, mesmo que precárias, 
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às necessidades relacionadas à sobrevivência dos grupos mais frágeis e empobrecidos 

da sociedade.  

O Estado brasileiro, até a década de 1980, teve fundamentalmente, um caráter 

desenvolvimentista, conservador, centralizador e autoritário, que segundo Araújo 

(2000), lhe dava uma feição de promotor do desenvolvimento e não de transformador 

das relações da sociedade. Com esse modelo, conseguiu promover grandes 

transformações econômicas. Chegou a ser a oitava economia do mundo sem, contudo, 

alterar a estrutura fundiária do país. Tanto é assim, que a reforma agrária na década de 

1960, era objeto de reivindicação, em nome da questão redistributiva, considerada 

fundamental para viabilizar o crescimento econômico em longo prazo. Porém, o 

movimento militar repressor, logo descartou essa hipótese, impedindo qualquer 

proposição sobre essa questão e impedindo a reflexão crítica sobre o desenvolvimento 

capitalista no Brasil. 

Certamente, não se tratava de um Estado de bem-estar-social. Ao contrário, com 

o seu viés economicista, tinha como meta promover a industrialização e o grande 

objetivo era de ordem econômica: tornar o Brasil “grande potência”. Assim, o essencial 

das políticas públicas se voltava para a promoção do crescimento econômico, 

garantindo a acumulação privada, na esfera produtiva. 

Dessa forma, seguindo a trilha do desenvolvimento econômico-industrial, 

esperava que os baixos níveis de vida e a exclusão da maioria da população do 

mercado de trabalho e consumo, seriam ultrapassados à medida que ocorresse o 

crescimento econômico do setor produtor de bens de capital, principalmente. Sem 

dúvida, esta era uma concepção economicista do processo de desenvolvimento, que 

tinha uma visão do social como subproduto do desenvolvimento econômico.  
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A experiência brasileira de desenvolvimento industrial acabou por apresentar 

resultados diferentes do esperado, contrariando expectativas otimistas baseadas no 

crescimento econômico, cujo lema “deixa o bolo crescer para depois dividir”, não foi 

capaz de atingir os padrões redistributivos previstos. 

A economia cresceu em ritmo acelerado, com destaque para o setor industrial, 

acompanhado de uma intensa urbanização. Porém, essa expansão não resultou em 

benefícios econômicos e sociais proporcionais para os setores mais pobres e 

socialmente mais frágeis da sociedade como os trabalhadores urbanos e rurais. Ao 

contrário, as desigualdades sócio-econômicas tornaram-se flagrantes.  

Ao lado dos baixos níveis de absorção de mão-de-obra nos setores modernos da 

economia, veio somar-se uma elevada inflação gerando não somente o agravamento 

das tensões sociais geradas por esta falta de absorção de mão de obra como também 

as condições concretas para uma crescente insatisfação popular. 

O aprofundamento da crise econômica e social gestadas nas décadas de 

1970/1980, constituiu terreno fértil para a revisão do processo de desenvolvimento em 

curso. O despontar do movimento democrático, trouxe para o debate algumas 

preocupações, embora embrionárias, que passaram a ser melhor definidas. As 

questões distributivas receberam mais atenção, pelo menos no plano teórico, 

buscando-se reconhecer as características e mecanismos que mantinham as relações 

entre desenvolvimento econômico e estrutura de distribuição de renda. 

Com esse direcionamento e dentro da ordem política vigente no regime 

autoritário, o Estado brasileiro marca sua intervenção junto à classe trabalhadora do 

campo acenando ora, com políticas que beneficiavam os grandes produtores rurais ora, 
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com ações mesmo que paliativas voltadas para atender reivindicações dos pequenos 

agricultores. 

Nesse contexto, “questões de fundo”, estiveram presentes no seio da política 

estatal e na sociedade civil brasileira, informando as decisões, as escolhas feitas pelo 

Estado e os caminhos traçados para a implementação de estratégias de intervenção 

governamental, que atendessem aos anseios dos movimentos sociais da cidade e do 

campo. 

No campo econômico e político em que estavam inseridos os pequenos 

agricultores no Brasil e no Nordeste, as lutas desenvolvidas no meio rural, giraram em 

torno de várias questões como: a concentração da terra, distribuição desigual da renda, 

dificuldade de acesso ao crédito rural, políticas agrícolas e agrárias excludentes, falta 

de assistência técnica e infra-estrutura social rural – moradia, saúde, educação enfim, 

melhores condições e qualidade de vida para a população do campo, cujo embate 

resultou em medidas interventivas através de políticas e programas governamentais. 

É nessa perspectiva que Lojkine (1981, p.73), ao analisar o papel do Estado, diz 

que “a intervenção estatal é a forma mais elaborada, mais desenvolvida, da resposta capitalista 

à necessidade de socialização das forças produtivas”. Para ele, as políticas públicas nada 

mais são, que contra-tendências produzidas pelo modo de produção capitalista, para 

regular e minorar os efeitos negativos provocados pelo desenvolvimento do capitalismo. 

É no âmbito do Estado que se movem as políticas públicas entendidas aqui, como o 

“Estado em ação” ou seja, o Estado, responde às demandas da sociedade, por meio de 

programas e ações voltadas para os setores específicos da sociedade, visando atender 

os cidadãos, enquanto sujeitos de direitos e portadores de necessidades sociais. 
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No Brasil, o Estado ao adotar uma posição centralizadora, deu pouca ênfase ao 

bem-estar social focalizando muito mais os objetivos do crescimento econômico e muito 

restritamente, os objetivos da proteção social ao conjunto da sociedade. Assumindo 

desse modo, uma postura de Estado protetor e não regulador. Protetor, porque faz e 

programa ações de fora da arena de negociações dos interesses daqueles para os 

quais se destinam. O Estado regulador exige o diálogo entre governo e sociedade civil, 

para a negociação de interesses e o estabelecimento de orientação política na 

condução de suas ações e funções em um determinado período.   

Porém no Brasil, o Estado e as políticas públicas têm seguido uma trajetória 

contraditória, ou seja, sob a aparente bandeira da democracia moderna, têm dado 

respostas parciais e muitas vezes excludentes às demandas dos diversos grupos 

sociais aumentando por essa via, as desigualdades sociais.  

Para Torre (2004), o conhecimento da esfera em que se funda o regime político e 

o domínio em que se desenvolvem as políticas públicas é fundamental para entendê-

las, uma vez que elas não podem ser compreendidas fora do contexto político e 

institucional nos quais se estruturam.  

Todavia, mesmo sendo as políticas públicas influenciadas pelos interesses dos 

grupos organizados em torno dos recursos produzidos socialmente, isso não significa 

que o Estado seja simplesmente, depositário passivo das demandas sociais, ou apenas 

reflexo destas.  Ao tomar para si, a tarefa de formular e executar políticas econômicas e 

sociais ele se transforma em arena de luta principalmente, quando a questão é o 

acesso à riqueza social. Isso porque, a definição das políticas públicas é perpassada 

por conflitos que se estabelecem entre camadas e classes sociais, em um campo no 
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qual está imbricado a relação Estado /sociedade civis e se explicitam as forças que 

levam o Estado a definir determinadas políticas e programas sociais (CUNHA, 2002).  

Offe (1991) analisa o Estado e suas funções, a partir de uma perspectiva de 

classe, pois entende que é na esfera da sociedade que se manifestam os interesses de 

classes e se cria o espaço no qual se geram os conflitos movidos pelos interesses de 

acumulação do capital, bem como as reivindicações e barganhas da classe 

trabalhadora. O Estado então, deve responder aos problemas estruturais postos pelo 

desenvolvimento do capitalismo, no que se refere à reprodução da força de trabalho 

assalariada e as necessidades e demandas da classe trabalhadora. 

Sobre esse aspecto, Offe & Lenhardt (1984) colocam como argumentação dois 

esquemas presentes na análise política do Estado para a explicação da gênese da 

política social estatal: a) baseada na teoria dos interesses e das necessidades, a partir 

de exigências políticas dos trabalhadores assalariados organizados; b) a partir dos 

imperativos do processo de produção capitalista e de suas exigências funcionais.  

Nessa perspectiva, o Estado se apresenta como mediador dos interesses e a 

influência dos grupos existentes na sociedade, na formulação das políticas, vai 

depender do poder de barganha que cada um possui no âmbito das instâncias 

decisórias e, das instituições que operacionalizam as políticas públicas.  

Assim, as políticas públicas econômicas e sociais, formuladas como resposta do 

Estado às demandas das classes trabalhadoras explicitadas no seio da sociedade, 

podendo ser entendidas segundo Cunha (2002, p. 12) como: 

Linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais declarados e 
garantidos em lei. É mediante as políticas que são distribuídos os bens 
e serviços sociais, em resposta às demandas da sociedade. Por isso, o 
direito que as fundamenta é um direito coletivo e não individual. 
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Nesse sentido, as políticas públicas são entendidas como sendo aquelas de 

responsabilidade do Estado – no tocante à sua implementação e manutenção – a partir 

de um processo de decisão no qual estão envolvidos os diferentes atores sociais e 

órgãos públicos interessados na política a ser implementada.  Da mesma forma, 

entendemos as políticas sociais como as ações que determinam o padrão de proteção 

social implementado pelo Estado. 

No contexto das políticas públicas como a econômica, tecnológica, agrícola, 

agrária e ambiental, a política social, se expressa por meio de um conjunto de 

princípios, objetivos e normas que orientam de forma permanente a atuação do poder 

público em uma determinada área, visando o atendimento de demandas e 

necessidades dos cidadãos.   

Para Guilhon (1995) as políticas públicas constituem em um conjunto de ações, 

que implementadas sob orientações do Estado, expressam de forma particular, um 

conjunto de "decisões e não-decisões", que sofrem as determinações do jogo de 

interesses dos grupos organizados presentes na sociedade. Estes grupos, segundo 

seus interesses, procuram influenciar as decisões que tramitam no campo do 

desenvolvimento econômico e político, para que possam realizar os seus projetos e 

exercer a sua hegemonia. O Estado, então, assume o papel de mediador desses 

interesses, mas não se resume simplesmente como repassador passivo das demandas 

isoladas das classes sociais.  

Offe (1991) apesar de reconhecer a existência da dominação nas relações de 

classe, entende o Estado como o regulador das relações sociais voltadas para a 

manutenção das relações capitalistas como um todo, e não, especificamente, a serviço 

dos interesses do capital. Antes, o Estado pondera sua intervenção e analisa as 
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possibilidades de colocar em ação, políticas que atendam tanto os interesses da classe 

capitalista, quanto aos anseios e necessidades das classes menos favorecidas da 

sociedade por meio de projetos e programas sociais. 

Desse modo, os dilemas postos às políticas públicas, revelam a natureza dos 

problemas sociais que perpassam a sociedade e o Estado através das políticas sociais, 

traça as ações que determinam o padrão de proteção social voltados para a 

redistribuição dos benefícios públicos, com o objetivo de reduzir as desigualdades 

sociais produzidas pelo desenvolvimento econômico. 

 

1.1.2 O sistema de proteção social brasileiro 

 

A organização do sistema de proteção social e a busca por igualdade de acesso 

às políticas sociais, ocorre diferentemente em cada sociedade. A estratégia que as 

sociedades utilizam para responder eficientemente à questão social que se apresenta 

em cada período histórico, expressa segundo Castel (1998, p.18), uma contradição em 

torno da qual “uma sociedade experimenta o enigma de sua coesão e tenta afastar o risco de 

sua fratura”.  

No Brasil, a dimensão da questão social tem suas raízes nos problemas 

estruturais de acesso a terra e ao trabalho assalariado formal, no contexto de uma 

economia capitalista de caráter urbano-industrial. Apesar de serem problemas antigos, 

ainda persistem e mantêm-se atual e estão à espera de solução política e respostas 

mais adequadas às marcas específicas de sua construção histórica. A inadequação das 

estratégias criadas para o seu enfrentamento no passado, reflete-se no presente e a 
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conjuntura atual, exige novos e complexos desafios para superar, pelo menos em parte, 

o peso da dolorosa herança trazida do mundo agrário e do mundo do trabalho.  

Do mundo agrário, decorrem que a ausência de uma reforma agrária socialmente 

sustentável, obriga milhões de pessoas a buscarem nas cidades novas estratégias de 

sobrevivência, submetidas a precárias condições de remuneração, trabalho e moradia 

enquanto, outras, continuam em condições igualmente deploráveis de vida no campo, 

submetidas ao mandonismo dos poderosos coronéis, ao trabalhão escravo e à sujeição 

a níveis de vida lastimável.  No mundo do trabalho urbano, o ritmo acelerado do 

processo de industrialização promovido entre os anos de 1930 a 1980, acompanhado 

de um ritmo intenso e não desprezível de incorporação da massa trabalhadora à rotina 

de um capitalismo semi-organizado que se estruturava no país, teve como regra básica 

a vulnerabilidade e a precariedade das relações e condições de trabalho.  

Segundo Pinheiro (1995) o Estado sempre teve uma tendência em promover e 

apoiar o desenvolvimento da economia, gerando assim, a subordinação das políticas 

sociais ao funcionamento dos sistemas econômicos, nos diferentes períodos e modelos 

econômicos.  

Nos primórdios do Modelo agro-exportador, a inserção do País ao sistema global 

de comércio se deu mediante a divisão social do trabalho. A sua função era acima de 

tudo, fornecer matérias-primas para o fortalecimento dos Estados nacionais europeus e 

à expansão mercantilista. Dessa forma muitos países da América Latina contribuíram 

para a acumulação capitalista, através da remessa de seus produtos, que no caso do 

Brasil, eram café, açúcar e metais preciosos, as principais riquezas liberadas para a 

acumulação primitiva do capital.  
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Nessa fase, a elaboração de políticas sociais, era ainda incipiente, se 

assemelhando muito mais a ações isoladas e relacionadas à lógica dos interesses da 

oligarquia regional, portanto, à operacionalização do modelo primário-exportador. O 

Estado fazia sua intervenção direcionando-se para a construção da identidade nacional 

e a garantia das condições de trabalho tanto dos imigrantes, como do restante da 

população, que eram mobilizadas para fazer prosperar o sistema econômico.  

A desorganização das ações do Estado na economia agro-exportadora, em 

temos de provisão social expressava o que Pereira (2002, p, 127), chama de "período 

laissefariano", tendo em vista que o Estado não assumia o papel regulador da área 

social. Deixava ao mercado a tarefa de atender as demandas, geralmente aquelas 

restritas às preferências individuais e à iniciativa privada. Contudo, o atendimento aos 

pobres e necessitados era feito precariamente, cabendo á polícia a tarefa de cuidar da 

emergente questão social, cujas manifestações eram bloqueadas de forma repressiva1. 

Uma vez que as políticas eram gestadas e desenvolvidas nos centros urbanos, 

sob a aliança das elites rurais com a classe política das cidades, estas se destinavam 

às populações citadinas e, assumiam um caráter corporativista no atendimento às 

demandas de grupos específicos. Por esse meio, o Estado respondia de forma 

emergencial e fragmentada às necessidades básicas da população urbana. 

Assim, as políticas sociais tinham como base de acesso o trabalho urbano, e 

como objetivo, proteger os trabalhadores incluídos no mercado de trabalho dos riscos 

sociais mantendo-se, entretanto, fora do esquema de proteção social a população que 

                                                 
1 A concepção de proteção social dessa época refletia as noções capitalistas de industrialização tardia e periférica e o 
Estado respondia com políticas sociais de caráter residual, onde se destaca nesse período, a regulação nas áreas do 
trabalho criação de e previdência como a Lei de Acidente de Trabalho (1919); Lei Eloy Chaves (1923); Lei de Férias 
Remuneradas (1925). Ver REIS (2006). 
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não tinha vínculos formais, como por exemplo, a população rural e os trabalhadores 

não assalariados.   

Em 1929, o rompimento do equilíbrio da economia mundial, afeta também a 

economia brasileira, cujo declínio no preço do café, principal cultura de exportação para 

o mercado europeu, obriga o governo a tomar medidas de proteção ao setor cafeeiro e 

sustentar, ao mesmo tempo, o nível de emprego e renda e a demanda do setor 

cafeeiro. Esse fato mostrou claramente a insustentabilidade da economia brasileira, 

dependente da exportação de um único produto agrícola e evidenciava a necessidade 

da industrialização, como forma de superar os danos provocados pela situação externa 

mundial e, conseqüentemente, o subdesenvolvimento.  

Com a passagem do modelo agro-exportador para a economia urbano-industrial, 

a mudança trouxe no bojo das definições, sérias conseqüências para a classe 

trabalhadora em termos de desigualdades no acesso às políticas sociais2. 

O processo de industrialização teve sua expansão com o suporte da mão-de-

obra nacional, principalmente daquela proveniente do Nordeste, que fez face ás 

necessidades da indústria crescente, sob a vigência de um padrão de desproteção 

social para com a classe trabalhadora. A incipiente industrialização já existente tornou-

se alvo prioritário da política econômica, transformando-se em um projeto nacional, que 

se intensificou com bastante vigor nas décadas de 1940 a 1950.  

                                                 
2 A passagem desse período (1930-1964), se consolidou, tramitando no seu bojo, dois processos diferentes: a 
ditadura de Vargas (1930-1945), que se caracterizou pelo enfrentamento da questão social, por meio da que se chama 
de “cidadania regulada” e a fase de democratização (1945-1964), que teve como marca medidas populistas 
negociadas com a elite dominante, como forma de amortizar as pressões populares. Destacam-se dentre outras 
políticas desse período: criação do Ministério do Trabalho (1931) seguro contra a velhice, invalidez e acidente de 
trabalho (1937); instituição do salário mínimo (1940); Consolidação das leis do Trabalho - CLT (1943); o SESI, 
SESC e LBA (1945); Lei Orgânica da Previdência (1960); criação do BNH (1964). Ver PEREIRA (2001). 
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Com esse panorama político e econômico, instaurado pelo modelo substitutivo 

de importações, foram traçadas além de medidas de proteção tarifária à indústria 

nascente, outras como a concessão de subsídios a serviços públicos e bens de 

consumo sendo a classe média, a maior beneficiária. São exemplos dentre outros, a 

concessão de vantajosos subsídios ao setor produtor de bens de consumo duráveis e à 

política habitacional, garantida pela oferta do crédito imobiliário do Banco Nacional de 

Habitação – BNH, do qual se apropriaram as classes trabalhadoras melhor 

remuneradas. Assim, o Brasil deixou de ser um país atrasado e injusto para se tornar 

um país menos atrasado, mas igualmente injusto.   

Nesse processo, tomaram vulto e expressão às oligarquias regionais, cujos 

chefes se tornaram os novos líderes e passaram a oferecer proteção àqueles que sob 

sua tutela se deixa subordinar. O Estado tornou-se o braço armado das oligarquias, que 

passaram a usá-lo como instrumento de consolidação de poder e mando em escala 

nacional. A certeza da sua força e a hegemonia política que detinham, permitiam que 

influenciassem a política econômica estatal que, no caso dos grandes latifundiários, 

requeriam instrumentos de proteção econômica para seus produtos, abertura de linhas 

de crédito e outros incentivos (PINHEIRO, 1995) 

Nesse contexto, as políticas sociais, ainda frágeis na sua concepção, eram 

também associadas aos interesses das oligarquias regionais e conseqüentemente, 

voltadas para o funcionamento do modelo econômico hegemônico. Evidencia-se desse 

modo, a estreita relação de dependência das políticas sociais à economia. O objetivo 

principal se resumia muito mais, em reduzir os impactos sociais causados pelos efeitos 

do capitalismo e garantir a estabilidade do sistema, do que criar políticas estruturantes 
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capazes de atender com equidade o conjunto das necessidades dos trabalhadores 

urbanos e rurais.  

Data desse período, a emergência do sistema de proteção social no país, em 

que as primeiras configurações de políticas sociais foram definidas pelo Estado, e 

deram forma ao modelo de proteção social brasileiro, principalmente a partir 1970, 

quando já se encontrava consolidado o modelo econômico nacional de base industrial. 

Essa conjuntura levou o Estado a assumir uma característica intervencionista, e se 

tornou essencial no que concerne à promoção de políticas de proteção ou de estímulo à 

atividade econômica privada, mas teve uma posição menos incisiva na área da 

proteção social. 

Segundo Pereira (2002), esse foi um período populista/ desenvolvimentista, no 

qual se operaram mudanças apenas no campo econômico, sem a devida 

correspondência no campo social. Não existia um planejamento sistemático nos 

diferentes campos de atuação das ações estatais. Por isso mesmo, a proteção social, 

funcionava como uma "zona cinzenta" (despolitizada), onde tramitavam barganhas 

populistas entre Estado e alguns setores da sociedade e a questão social, transformada 

em mera subsidiária da economia e do crescimento industrial.   

O Estado tinha uma intervenção direcionada para a garantia das condições de 

trabalho da classe trabalhadora industrial, a fim de fazer crescer e prosperar o sistema 

econômico vigente. O foco das políticas sociais, na época, era assegurar a capacidade 

de trabalho da classe trabalhadora urbana, cuja contribuição do Plano de Metas do 

governo Juscelino Kubitschek foi fundamental, ao incluir a educação como necessária à 

preparação de recursos humanos para a atividade industrial. Assim, os valores de 

equidade e justiça social, ficaram subordinados aos interesses econômicos.  
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Portanto, a política social ligava-se mais diretamente ao critério da rentabilidade 

econômica e deixava de lado, qualquer intenção de satisfazer as necessidades básicas 

da classe trabalhadora mais necessitada através de um padrão mais redistributivo. 

Expressão disso foi a criação do BNH, a política educacional, cuja função principal 

passou a ser a preparação da mão-de-obra para o desenvolvimento econômico e, o 

Instituto Nacional de Previdência Social – lNPS, que dava suporte às empresas 

privadas de assistência médica (PEREIRA, 2002, p. 139).  

No ambiente em que se expandia de forma acelerada a produção e as relações 

capitalistas, a regulação do mundo do trabalho foi o eixo principal a partir do qual se 

estruturou um sistema de proteção social. As políticas sociais tinham por base as 

teorias keynesianas, mas os serviços sociais não chegavam a atingir todos os cidadãos 

e, a rede de proteção social até então criada, não foi capaz de evitar a reprodução da 

pobreza de segmentos rurais, e de permitir o acesso aos bens e serviços estatais à 

mão de obra urbana, não incluída no mercado de trabalho.  

Como as políticas se organizavam em torno do emprego, o esforço principal se 

deu em função da montagem de um aparato institucional entre o mundo do 

assalariamento formal e a estruturação da Previdência Social, Assistência Social, 

Programa de Alimentação e Nutrição, Saúde, Educação, Habitação e Trabalho. Para 

cada uma destas políticas, eram estabelecidos encaminhamentos distintos em termos 

da clientela a ser beneficiada e acesso aos financiamentos. Esses procedimentos 

evidenciavam as características do modelo de proteção social que ia sendo construído 

no Brasil, onde o ambiente urbano majoritariamente preponderou sobre o rural, como 

espaço de atenção das políticas públicas de proteção previdenciária e a prestação de 

serviços sociais. 
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Com a desaceleração da economia brasileira que começou a dar sinais de fraco 

desempenho no final da década de 1970 toma vulto nas Ciências Sociais, a análise do 

aumento da pobreza que se prolifera em todas as regiões do país e, o Estado, acena 

com tentativas pontuais de políticas compensatórias, focalizadas nos segmentos mais 

carentes, tidos como alvo prioritário de programas governamentais. Nos anos 80, por 

exemplo, se destacam programas de cunho clientelista, de curto prazo, como a 

distribuição de gêneros alimentícios por meio de cestas básicas, distribuição de leite, 

etc, que tinham como características a falta de avaliação do seu foco de ação e acima 

de tudo, por não se acreditar na capacidade dos pobres fazerem escolhas acertadas 

para atender seus interesses e demandas. 

Draibe (2001) ao fazer a sistematização dos conceitos sobre os diferentes tipos 

de Welfare State, mostra que no Brasil o sistema de proteção social se organizou com 

base no modelo meritocrático-particularista, conservador ou corporativo, em que se 

combinavam processos de cooptação por meio de regulações e de controle corporativo, 

estabelecido graças à forma como ocorreu o processo de formação político-econômico 

do país.  

 Como conseqüência do padrão de desenvolvimento capitalista adotado no 

Brasil, da falta de um conjunto de políticas sociais inclusivas e de bens e serviços 

públicos, surgem à reprodução ampliada de dois grandes contingentes populacionais: 

um no campo, que se volta para a mera economia de subsistência, outro na cidade, que 

se sustenta graças ao amplo leque de atividades informais que se mantêm 

precariamente, em termos de vínculo empregatício, remuneração, acesso á políticas 

públicas e serviços sociais e ao sistema de proteção social.  
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Por sistema de proteção social, entendemos segundo Jaccoud (2005) como o 

conjunto de políticas e programas governamentais destinados à prestação de bens e 

serviços e à transferência de renda, com o objetivo de dar cobertura aos riscos sociais, 

garantia de direitos sociais, equalização de oportunidades e enfrentamento das 

condições de destituição e pobreza. Refere-se à ação coletiva de proteger os indivíduos 

de riscos inerentes à vida humana, e atender às necessidades gestadas em diferentes 

momentos históricos e relacionadas a múltiplas situações de dependência. 

O sistema de proteção apesar de amplo, se apresenta como um conjunto 

desarticulado de políticas, heterogêneo, incompleto e muitas vezes ineficaz, apesar de 

possuir instituições, recursos humanos e fontes de financiamentos que garantem a sua 

implementação (JACCOUD, 2005). 

É com esse modelo historicamente desarticulado de formulação das políticas 

sociais que o Brasil tem buscado atender as demandas e necessidades, sobretudo, do 

segmento mais pobre da classe trabalhadora urbana e rural. Nesse sentido, podemos 

dizer que a junção do peso relativo do setor de subsistência agrário aliado ao peso do 

setor informal urbano, conforma a dimensão da questão social brasileira, cujas políticas 

praticadas não foram capazes ainda, de mudar a exclusão e a desigualdade social, no 

campo ou na cidade.  

O Brasil a partir de meados da década de 1980 passou a conviver 

simultaneamente, com dois fatos importantes. O primeiro, foi o processo de transição 

democrática e o segundo, os impactos da recessão econômica a nível mundial, que 

colocou em xeque, principalmente, o referencial teórico keynesianista, que orientou por 

décadas os modelos de Estado de bem-estar social (REIS, 2005).   
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Diante da crise e do período de transição democrática que vivenciava o país, 

surgiram como resultados novos encaminhamentos em termos de política social, 

definidos na Constituição de 1988. Com as reformas garantidas constitucionalmente, o 

Brasil deu um passo importante na construção de instituições de proteção social, 

porém, o fez tardiamente, em um momento de crise econômica e fiscal, inclusive 

internacional, que há muito já vinha abalando os pilares do Welfare State dos países 

desenvolvidos.  

No Brasil, a proposta tardia de elaborar políticas sociais mais eqüitativas e 

promover a universalização dos direitos, através dos mecanismos de proteção social 

reconfigurados com a unificação da política de seguridade, saúde e assistência social, 

sofreu um impasse ao esbarrar em dificuldades econômicas (crise fiscal) e políticas 

(mudança na orientação política do governo). Desde então, as políticas públicas 

sofreram influências neoliberais, arranhando assim, os princípios defendidos pela 

Constituição chamada “Cidadã” que passam a ser questionados e revistos em nome da 

flexibilização das relações de trabalho e dos custos de financiamento das políticas 

sociais.   

São influências que trazem marcas profundas nas políticas brasileiras a partir de 

1990 – em decorrência do impasse estabelecido pelo esgotamento do paradigma 

tecnológico, que colabora para a instalação no país de um processo de inflação, crise 

fiscal do Estado e crescentes dívidas públicas internas e externas – dando 

conformidade a uma conjuntura em que mais uma vez, o capital na sua capacidade de 

se reorganizar, busca a perpetuação do lucro que lhe caracteriza.   

Tendo em vista que no lastro da produção capitalista, é o trabalho que promove 

o lucro e a acumulação, sobre ele incide a ação de reorganizá-lo em novas bases para 
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continuar garantindo a acumulação do capital, por meio de um modelo flexível de 

relações sociais do trabalho acompanhados da defesa do livre mercado, sem a 

interferência do Estado e de ações reguladoras, seguindo o receituário prescrito pelo 

paradigma neoliberal.    

Os preceitos do modelo neoliberal advogam dentre outros ditames: Estado forte 

para legislar e garantir as ações do livre mercado, Estado mínimo para conter os gastos 

sociais, desregular a economia e promover a reforma fiscal, visando diminuir os 

impostos sobre os rendimentos mais altos e o desmonte do sistema de produção social, 

como forma de enfrentar a crise com base nas indicações dos organismos 

internacionais.  

Desse modo, o sistema de proteção social público que vinha sendo conduzido 

mesmo que moderadamente, com o respaldo constitucional sob forma de políticas 

redistributivas e universalistas, sofreu uma queda vertiginosa e retomou as feições do 

sistema meritocrático e do particularismo, orientado pela focalização e seletividade das 

políticas sociais. 

No processo de reconhecimento da necessidade de proteção social à população 

brasileira, a Constituição de 1988 inaugura uma fase de garantia de direitos sociais a 

grupos marginalizados historicamente do sistema de proteção social, como os 

trabalhadores e pequenos produtores que pertencem ao regime de economia familiar 

rural, idosos e inválidos – de ambos os sexos, do meio rural, com destaque para as 

mulheres, que agora se equiparam em direitos aos homens trabalhadores rurais, do 

qual trataremos no próximo item. 
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1.1.3 A Rede de proteção social no campo  

 

 No Brasil, a intervenção estatal e a trajetória das políticas sociais sofreram 

historicamente influências das mudanças econômicas e políticas operadas no plano 

internacional cujos impactos dessas mudanças se refletem na organização da política 

interna do país. A situação de desigualdade em que sempre viveu a população rural 

brasileira, ressente-se dessas determinações históricas, onde o período colonial foi 

berço da exploração da coroa portuguesa sobre a riqueza do país e da mão-de-obra 

local, que vivia nas áreas rurais. 

No processo de organização dos interesses sócio-econômicos e políticos da 

sociedade brasileira, o latifúndio e o processo de industrialização, provocaram as 

desigualdades sociais gerando em decorrência, a concentração da renda e a exclusão 

da maioria da população rural dos bens e serviços indispensáveis ao seu bem-estar.  

A negligência do Estado em relação à satisfação das necessidades básicas e à 

garantia dos direitos sociais ao conjunto da população rural, deixou ampla camada de 

pequenos agricultores do regime de produção familiar descartados do acesso às 

políticas de proteção social, como se este contingente estivesse fadado a desaparecer 

ou, como aponta Wanderley (1977, p.92) como se o rural “tivesse perdido toda 

consistência histórica e social”.  

Na década de 1940, 70% da população era rural, no entanto, os trabalhadores e 

produtores da economia familiar de subsistência eram descartados de toda legislação 

trabalhista e da cobertura previdenciária. Apesar de que a Constituição Federal de 

1934, já preconizava garantias de cobertura previdenciária a todo trabalhador brasileiro, 
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no entanto, a extensão da proteção social à população do campo não ocorreu antes de 

1970.  

Para Delgado (2000) alguns motivos explicam esse fato: primeiro, até 1930, o 

setor rural participava de forma subalterna na estratégia de desenvolvimento. Segundo, 

apesar da população rural até 1960, constituir a maioria da população brasileira, ou seja 

– correspondia na época, a 54,6% do total, (IBGE) – não representavam, porém, grupo 

de pressão, nem possuíam espaço de articulação e voz capaz de fazer o Estado vê-los 

como grupo social passível de integração por meio da expansão da cobertura de 

programas sociais. 

Sendo assim, somente em 1945, surge como primeira medida de inclusão do 

setor rural à previdência social, a promulgação da Lei Orgânica dos Serviços Sociais 

criadas através do Decreto nº 7.526, de 7 de maio de 1945, pelo então, Presidente 

Getúlio Vargas. Através dessa Lei, os benefícios do seguro social deveriam ser 

unificados e estendidos a todos os trabalhadores ativos do país. Essa foi a primeira 

tentativa de universalização da previdência social, que não se consumou, pela falta de 

recursos orçamentários.  

A gradativa mobilização dos trabalhadores rurais a partir de 1950, começou a 

mudar o cenário político, no qual muitas reivindicações oriundas dos trabalhadores 

pressionaram o Estado por melhores condições de trabalho e inclusão social, 

favorecendo com isso, a criação de mecanismos para viabilizá-la o atendimento das 

demandas da classe trabalhadora rural. 

  As Ligas Camponesas criadas em 1958, apesar de seus interesses particulares, 

não deixaram de ter um papel importante nesse processo ao promover um amplo 

movimento de sindicalização rural com o apoio da Igreja. Posteriormente, com a criação 
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do Estatuto do Trabalhador Rural em 1963, se instituiu o Fundo de Assistência e 

Previdência do Trabalhador Rural, que definia um plano de benefício também 

conduzido de forma fragmentada e inconsistente. 

Foi, porém no período mais repressor à instituição da cidadania – o dos governos 

autoritários e conservadores (1964/1984), que se desenvolveu de forma mais efetiva as 

políticas de proteção social para o setor rural, para o qual se registram os maiores 

avanços em termos de extensão da cobertura previdenciária ao setor rural.  

Delgado (2000) e Pereira (2002) interpretam esse fenômeno, por um lado, como 

parte da estratégia militar de banir os grupos de trabalhadores organizados do sistema 

político, por ser uma política que se coaduna com a doutrina de “Integração Nacional”, 

adotada pelo regime e por ser intenção dos militares “mostrar serviços”, encobrindo a 

dureza do regime com a distribuição de bens e serviços para não distribuir poder. Por 

outro, pelo temor que o regime militar sentia de explosão de focos de tensões sociais 

na área rural, tendo em vista que as décadas de 1970/80 foram o lastro fecundo no qual 

foi implementada a política de modernização da agricultura brasileira, com forte 

penetração do capital industrial na área da mecanização, com o uso de produtos 

químicos, técnicas modernas de cultivo e produção para a exportação, e uma estratégia 

de desenvolvimento rural que implicou em um alto custo social para a pequena 

produção familiar. Para conter possíveis revoltas, a Previdência rural e os programas 

sociais progressistas criados até então, foram considerados instrumentos de contenção 

de focos de explosão de tensão entre os trabalhadores rurais e espaço de manobra 

para promoção da paz social. 

O sistema previdenciário brasileiro estruturou-se, segundo Delgado, (2000) sob 

algumas características universais, entretanto, sem muito rigor quanto aos aspectos 
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conceituais, organizacionais e de gestão do financiamento. Destacando-se dentre estes 

princípios básicos: o da universalização dos benefícios; o caráter contributivo e fixação 

de idade mínima para a aposentadoria. 

Desde a institucionalização do sistema previdenciário, a preocupação básica era 

com os trabalhadores urbanos que serviam de mão-de-obra à recente industrialização. 

O princípio da universalização do sistema previdenciário, ou seja, a proteção social a 

todos os indivíduos, trabalhadores, contribuintes ou não, é prática recente no Brasil. 

Desse modo, a inclusão do trabalhador rural na legislação previdenciária, só veio 

a ocorrer de forma mais efetiva após a criação do Estatuto do Trabalhador Rural, em 

19633, que trouxe no bojo de suas determinações a criação do Fundo de Assistência e 

Previdência do Trabalhador Rural (Funrural), através do qual deveriam ser prestados os 

benefícios de aposentadoria por invalidez e velhice, pensão por morte, assistência á 

maternidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e assistência médica, tendo como fonte de 

financiamento a contribuição de 1% sobre o valor dos produtos agropecuários, que 

deveria ser recolhido pelo produtor no ato da comercialização.  

Entretanto, a dificuldade do recolhimento e a gestão dos recursos, não tinham 

uma estrutura operacional adequada. Com isso, resultava uma baixa oferta de 

assistência e de serviços sociais prestados à população rural de forma precária e 

desarticulados. 

Apesar do limite de financiamento, a política foi considerada uma inovação no 

campo da previdência.  Os agricultores passaram a ter acesso às aposentadorias e 

pensões, sem a exigência prévia de contribuições anteriores, fugindo totalmente da 

fidelidade ao princípio contratual de seguro social, ao mesmo tempo em que assumia 
                                                 
3 Através da Lei 4.214 de 03/03/1923. 
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uma vertente redistributiva, tendo em vista que a base de financiamento não era as 

contribuições individuais, mas a tributação dos produtos agrícolas consumidos nas 

áreas urbanas. Para Jaccoud (2005, p.202), essa política é uma resposta mesmo que 

tardia à questão social que pairava sobre o rural brasileiro desde 1950, mas que não foi 

muito além de 1977, quando sofreu o processo de desativação.  

Outras tentativas se destacaram no sentido de garantir proteção e serviços 

previdenciários à população do campo. Dentre outros encaminhamentos, podem ser 

citada a criação em 1969, do Plano Básico da Previdência Social, destinado a cobrir o 

trabalhador rural da indústria canavieira e posteriormente, estendido a outras atividades 

rurais, através do Decreto-Lei nº 564 de 10 de maio de 1969. Porém, mais uma vez, 

não se atinge os objetivos pretendidos e o governo resolve extingui-lo em maio de 

1971, substituindo-o pelo Prorural que passou a ser executado pelo Funrural, que 

segundo Delgado (2000 p.194,) destinava-se aos: 

Trabalhadores rurais e autônomos em regime de economia familiar, 
pescadores (a partir de 1972) e garimpeiros (a partir de 1975), bem 
como seus dependentes, oferecendo aposentadoria por idade aos 65 
anos, aposentadoria por invalidez, pensão para viúvas e órfãos, auxílio-
funeral e assistência médica. 

 

Muitas tensões e críticas foram criadas em torno da previdência rural 

diferenciada. Primeiro pelo fato do trabalhador rural não contribuir e receber como 

seguro previdenciário, o valor de apenas meio salário mínimo, aumentando com isso, o 

fosso entre os direitos do trabalhador rural e do urbano, que eram regidos pelo modelo 

de contribuição prévia. Segundo, a gestão dos recursos passou a ser dificultada pela 

falta de uma instituição adequada ou própria para o funcionamento eficiente do 

Funrural, acrescida da informalidade no pagamento dos benefícios que era feito pelos 
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sindicatos rurais. Alegava-se ainda, que o Programa médico do Prorural mostrava uma 

precariedade muito maior do que a oferecida pelo INPS aos beneficiários urbanos. 

A criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social – Sinpas 

através da Lei nº 6.439, de 1° de 09/1977, veio a unificar o atendimento aos 

trabalhadores urbanos e rurais, cabendo ao INPS a atribuição de conceder os 

benefícios tanto aos segurados do próprio INPS quanto aos beneficiários do Prorural, 

ficando a cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – 

Inamps, a prestação de assistência médica aos trabalhadores urbanos e rurais.  

  Não obstante a diferenciação dos planos de benefícios entre trabalhadores 

urbanos e rurais, a criação do Sinpas com o seu plano previdenciário único, abriu 

espaço e serviu de base para a introdução de uma nova etapa: a universalização do 

seguro social a partir das modificações preconizadas na Carta Magna de 1988. 

 A Constituição de 1988 institucionaliza a Seguridade Social no Brasil, na qual se 

incluem a saúde, previdência e assistência social. É um conceito novo, segundo 

Boschetti (2003, p.2), utilizado “para designar uma forma nova e ampliada de implementar e 

articular políticas já existentes, desde o início do século XX, mas que permanece marcado pela 

imprecisão conceitual”. 

A grande mudança na orientação e reestruturação da proteção social brasileira 

ocorreu com o advento da Constituição de 1988, que determina no Capítulo II “Dos 

Direitos Sociais”, art.6º, que a previdência social é um direito social de todos, 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, p. 12).   

 Através do texto constitucional, foram dadas maior consistência e efetividade às 

propostas que já vinham sendo discutidas no âmbito da sociedade brasileira, desde a 

década de 1970, dando relevância ao processo de universalização de direitos sociais. 
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Dentre outros, ficam garantidos a ampliação da cobertura da proteção social para 

segmentos antes desprotegidos, a garantia de um piso de valor igual ao salário mínimo 

nos seguros sociais, a eliminação das diferenças de tipos e valores dos benefícios 

previdenciários entre trabalhadores rurais e urbanos.    

No caso específico da previdência rural, a Constituição Federal introduz 

mudanças importantes, como a extensão dos direitos sociais aos trabalhadores do 

setor rural – homens maiores de 60 anos e mulheres maiores de 55 anos, inválidos de 

ambos os sexos à previdência social. Tem como objetivo incluir as seguintes categorias 

de trabalhadores rurais, segundo o texto constitucional, como: “produtor, parceiro, 

meeiro, e arrendatários rurais, garimpeiro, pescador artesanal, bem como seus 

respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar”, 

(Art.195 § 8, Constituição Federal de 1988), independentemente da capacidade 

contributiva desses segmentos rurais. Apesar de a previdência rural ter sido garantida 

pela constituição de 1988, sua efetivação somente teve início a partir da aplicação dos 

dispositivos constitucionais, (art., 195, § 8), na segunda metade de 19924.   

A garantia desse direito social segundo Delgado (2000) colocou em relevo o 

meio rural. Por um lado, porque a cobertura do seguro social com acesso ao salário 

mínimo ocorreu quando o setor rural caminhava para o aprofundamento do processo de 

empobrecimento, por isso mesmo, ele significava melhoria das condições de vida do 

segmento de aposentados e pensionistas rurais. Por outro, porque em um momento de 

desaceleração produtiva e estagnação econômica, decorrentes da queda do emprego e 

da produção, cresce com muito fôlego o setor de subsistência e as formas recriadas da 

                                                 
4  O aceso aos direitos da Previdência Rural, garantido pela Constituição de 1988, somente foi possível após a sua 
regulamentação que se deu através das Leis nº 8.212 e 8.213 de 24/07/1991. 
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agricultura familiar, que apesar de desprotegida pela política agrícola, apresenta grande 

resistência aos efeitos da crise de renda e de financiamento da produção.    

É nesse contexto, que a expansão da cobertura previdenciária ao segmento da 

economia familiar e a inclusão de idosos e inválidos do setor de subsistência rural, sob 

a forma de renda mínima a idosos e inválidos, significa uma inovação no espaço rural 

brasileiro. Além do mais, esse seguro social, segundo pesquisa realizada pelo autor 

citado, vem reconfigurando o espaço rural à medida que ele não se apresenta apenas 

como uma renda compensatória, mas se constituí em um mecanismo de apoio às 

condições de reprodução das famílias rurais, em que o seguro social ao se transformar 

em seguro agrícola, possibilita a revitalização da agricultura familiar e aumenta a 

capacidade produtiva desse segmento rural.   

Em que pese à importância e o avanço dessa política social para o setor da 

economia familiar, o orçamento para sustentação das políticas que compõem o sistema 

da seguridade social, vem sendo discutido entre estudiosos da questão, como por 

exemplo, Boschetti, (2003), que essa política apesar de redistributiva no gasto, é 

bastante injusta no financiamento, uma vez que se vale das contribuições pagas pelos 

trabalhadores urbanos. Mesmo sendo estes, menos pobres que os trabalhadores rurais, 

encontram-se também, na base da pirâmide distributiva nacional, não devendo, 

portanto, serem penalizados com o ônus da contribuição para o financiamento rural. 

No entanto, a recente garantia de alguns mecanismos de proteção social, como 

a previdência rural, garantida pelos dispositivos constitucionais e o impacto positivo na 

renda domiciliar, não foi ainda suficiente para superar as precárias condições de vida 

da população rural. Sobretudo quando se tratam de aspectos importantes como a 

educação e a saúde.  
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Desde a colonização, o rural se constituiu como um espaço subordinado, em 

conseqüência da forma como ele foi construído e organizado. Dada às condições 

históricas de sua produção, o rural sempre se apresentou como um espaço de 

exploração, refletindo um ambiente vivido e tecido pelos fios que articulavam os 

interesses econômicos, sociais, políticos e culturais que marcavam as péssimas 

condições de vida e reprodução dos trabalhadores. 

Nesse contexto, a educação para a população rural era prestada sob bases 

restritas, em relação ao direito e ao acesso à escola. Como destaca Oliveira (2004) em 

uma sociedade em que a maioria da população era formada por escravos, a restrição 

de concessão do direito à educação se pautava pela definição de cidadania à ‘grega’, 

ou seja, privilégio de grupos sociais de elite, ficando os negros, os pobres urbanos e 

rurais marginalizados do acesso à educação básica. 

Na atualidade, vemos que em pleno século XXI a população do campo, 

permanece marginalizada do processo de escolarização e de acesso amplo, até 

mesmo, ao nível básico de ensino e a escola de qualidade.  

O pensamento conservador do período colonialista manteve-se por longas 

décadas, em que muitas intervenções e ações realizadas na educação para o campo 

se pautavam muito mais, por interesses políticos das elites dominantes, como por 

exemplo, a contenção do êxodo rural ou adequação da escola rural ás novas 

exigências do desenvolvimento econômico, conforme as orientações seguidas no 

período desenvolvimentista e, muito menos, como um direito de cidadania.  

Destaca Andrade (2006), que ao longo da história da educação brasileira e até 

mesmo em tempos atuais, a educação rural tem recebido pouco investimento e 

proporcionado baixas condições de escolarização e aprendizagem.  
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O seu isolamento, a dificuldade de acesso, as péssimas condições da infra-

estrutura física escolar em que a maioria das escolas dispõe apenas de uma sala de 

aula e um único professor para atender a quatro séries iniciais do ensino fundamental, 

seguindo um currículo que desperta uma visão urbana da realidade, têm sido a tônica 

da educação para o campo. Nessas condições, a má qualidade da educação acaba 

reforçando a idéia equivocada, segundo a qual a população do campo, não precisa 

saber ler para desempenhar o trabalho na terra. 

No âmbito das políticas de educação para o campo, muitas ações pontuais e 

campanhas de alfabetização para jovens e adultos, foram realizadas. Umas dentro de 

uma perspectiva assistencialista5 e outras, mais progressistas, como as realizadas pelo 

movimento de educação popular, que incluíam as escolas radiofônicas, organizadas 

pelo Movimento de Educação de Base. No entanto, foram insuficientes para estruturar a 

área educacional voltada para a população rural. Conseqüentemente, a educação rural 

foi mantida em uma posição marginal pelas políticas sociais e raras vezes, a legislação 

ofereceu diretrizes mais sistematizadas para reduzir o nível de analfabetismo rural, para 

promover o acesso de todos que vivem no campo. 

Somente com a Constituição de 1988, ficou assegurado o direito de todos à 

educação básica, onde no art. 205, Capítulo III da Ordem Social, reza que a educação 

é dever do Estado e da família, possibilitando assim, trazer a educação do campo para 

o cenário atual da política educacional. Esse reposicionamento foi reforçado pela Lei de 

Diretrizes e bases – LDB nº 9394 de 1996, que prevê a oferta da educação básica para 

a população rural, devendo o currículo ser adaptado às peculiaridades da vida rural e o 

                                                 
5 Fez parte dessa linha o Projeto Aldeia Rural, implantado pela Campanha Nacional de Educação Rural (CNER) em 
1945; o Serviço Social Rural (SSR) criado em 1955; as campanhas feitas pela Associação Brasileira de Assistência 
Técnica e extensão Rural (ABCAR). Ver ANDRADE (2006). 
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calendário adaptado às fases do ciclo agrícola, às condições climáticas e a natureza do 

trabalho na zona rural. Porém, como ressalta Furtado (2004), a realidade muitas vezes 

nem sempre se apresenta compatível com as possibilidades que a lei oferece.  

Os dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística 

– IBGE (2000) evidenciam que nas regiões Norte e Nordeste existe um grande 

contingente populacional em idade escolar que sofrem restrições em termos de 

oportunidades de acesso ao ensino básico. 

 O Censo Escolar de 2002 revela que estudavam nas escolas rurais 8. 267.571 

alunos, com 76% das matrículas no ensino fundamental, 59% na série inicial e 17,8% 

nas séries finais e somente, 142 mil alunos estavam matriculados nas 948 escolas de 

ensino médio que existem na zona rural. Este total de alunos atendidos representa 

apenas 15% do total de matrículas da educação básica. Observa ainda, que dos 

estabelecimentos de ensino existentes na zona rural, 87,5% ofereciam as séries iniciais 

do Ensino Fundamental, onde metade possui somente uma sala de aula, classes 

multisseriadas e unidocentes, e menos de 1% deles administravam o ensino médio, 

(MEC/INEP, 2002). 

Ainda de acordo com o Censo Escolar, os desequilíbrios regionais também se 

fazem presente na educação, expressando-se nas taxas de analfabetismo rural que na 

Região Nordeste, é de 40,7%, contra 11,5% na Região Sul. Entre o nível de 

escolaridade existe também, um abismo entre o campo e a cidade. A diferença no nível 

de escolaridade entre a população urbana e rural existe em todo o país, mas se revela 

mais acentuada no Nordeste, que apresenta para o urbano uma média de 7,0 anos de 

estudos, enquanto que para o rural é apenas de 2,6 anos de estudo.  
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Na saúde, o rural também expressa suas precariedades. Apesar da extensão 

dos serviços médicos terem sido garantidos desde 1970, sua universalização só veio a 

ocorrer a partir da Constituição de 1988. A saúde se tornou um direito social do 

cidadão, apesar das grandes dificuldades de acesso a esses serviços principalmente, 

pela população rural e mais ainda quando se trata de pequenos municípios do 

Nordeste. 

Segundo dados do IBGE, (2000) existem no Brasil 54 milhões de pessoas, que 

sobrevivem com menos de meio salário mínimo, representando 31,8% da população 

brasileira (estimada em 170 milhões de habitantes). Deste total, 49 milhões, tem renda 

inferior a meio salário mínimo e o restante se encontra abaixo da linha da pobreza (ou 

seja, sem nenhum tipo de renda). O Nordeste por sua vez, também é apontado como a 

região que mais sofre com as condições de pobreza e desigualdade, onde 51% da 

população vivem com um salário mínimo por mês. Essa situação reflete-se nas 

condições de saúde e nutrição. 

A população rural nordestina, se recente de muitas carências e necessidades em 

termos de ações de saúde, sobretudo no que tange à existência de uma infra-estrutura 

básica de saúde principalmente, nos municípios interioranos, e com especialidade nas 

áreas rurais. A taxa de mortalidade infantil6, ainda é muito alta na região: em 1995, ela 

chegou a 51,1 e em 2000 a 43,2 (IBGE, 2000), que se reflete no IDH, que no Nordeste 

é de apenas 0,681. 

Nesse ambiente de restrição no avanço da melhoria das condições e qualidade 

de vida da população rural, se encontram imbricados expressivos problemas 

                                                 
6 A taxa de mortalidade infantil representa a relação entre o número de crianças que morrem por 1.000 nascidas 
vivas. 
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econômicos e sociais, que impõem sérios desafios ao Estado e às políticas sociais e 

econômicas brasileiras para a superação das desigualdades sociais e a promoção de 

maior equidade no acesso aos bens e serviços produzidos na sociedade.  

Como veremos a seguir, foram muitos os esforços despendidos pelo Estado, 

principalmente a partir da década de 1970, por meio de políticas de desenvolvimento 

rural na tentativa de reverter o quadro de pobreza e desigualdades do Nordeste. 

Seguindo as prescrições do modelo de modernização, muitos programas e projetos de 

desenvolvimento rural foram desenvolvidos, contudo, não foram suficientes para 

aproximar sequer, o Nordeste das regiões mais desenvolvidas do País, embora haja um 

reconhecimento de que a Região alcançou nas últimas décadas, expressivo dinamismo 

econômico (ARAÙJO, 2000).  

 

1.2 Estado: principal ator no processo de modernização no Nordeste 

 

O Nordeste7 brasileiro é um espaço territorial de 1.556.001 Km² equivalente a 

20% do território nacional, onde se encontra cerca de 29% da população do País. A 

região apresenta uma grande diversidade de condições naturais e sociais que lhe 

caracteriza como: a vegetação, o clima, a seca e as formas de organização do espaço 

pelo homem. Desde o período colonial, consagraram-se duas formas de exploração do 

espaço: o nordeste da cana-de-açúcar e o nordeste do gado, intercaladas por outras 

                                                 
7 Considerada a Região de povoamento mais antigo do território brasileiro, se estende desde o 
Maranhão até a Bahia, abrangendo os Estados de: Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, dominando em grande extensão de 
sua área um clima semi-árido, cercada por uma periferia úmida e semi-úmida. E, uma 
densidade demográfica de 27,2 hab/Km². 
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zonas diferenciadas entre si, constituindo-se no que Andrade (1987) chama de “região 

do contrastes”.  

Na Zona da Mata Úmida, de solos férteis despontam os extensos canaviais que 

marcam com nitidez a sua paisagem e concentra grande parte da mão-de-obra sazonal 

na área da cana-de-açúcar e em torno das grandes metrópoles como Recife e 

Salvador. Diferentemente dessa região, encontra-se o Sertão de áreas semi-áridas 

situadas na sua totalidade dentro do Polígono das Secas que recobre grande parte do 

Nordeste, resultando em longos e constantes períodos de secas, geralmente apontadas 

como “causa única de sua pobreza”. Intercala-se entre essas duas regiões, o Agreste, 

considerado área de transição entre a Mata e o Sertão e o Meio-Norte, difere das 

demais, pela predominância dos cerrados e da floresta de cocais nas baixadas e nas 

várzeas, com a presença de rios caudalosos e perenes, daí ser considerada uma área 

de transição entre o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste do país.  

No passado, a estrutura sócio-econômica do Nordeste, teve na base de sua 

estrutura fundiária a grande propriedade, a monocultura e o regime escravocrata, que 

deram origem a grandes desigualdades sociais, concentração de terra e exclusão da 

população do campo, resultando com isso, defasagens econômicas e sociais que até 

hoje lhe dá o status de uma das regiões mais pobres e desiguais do mundo.  

 Os problemas específicos que caracterizam o Nordeste formam um quadro 

complexo que secularmente o tem colocado como objeto de amplos debates nacionais 

– ora se evidencia a pobreza da região como decorrência das secas ora se coloca em 

pauta as potencialidades econômicas de suas áreas agrícolas mais dinâmicas 

produtoras de fruticultura, como os vales nordestinos do Apodi, Assu, São Francisco e o 

Recôncavo Baiano que se destacam pelas atividades econômicas que desenvolvem 
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como, a extração do petróleo e as indústrias petroquímicas no Pólo de Camaçari, que 

tem uma importância significativa para a região e para a economia nacional. 

Apesar das potencialidades que possui o Nordeste, este ainda é considerada 

uma região pobre e sujeita às secas periódicas. Estes fatores geralmente são 

apontados como suas características específicas e têm sido objeto de intervenções do 

governo federal ao longo de muitas décadas. 

Nem mesmo as inovações produzidas pelo avanço da tecnologia e as exigências 

criadas pela expansão do capitalismo que levaram o Brasil a dar início ao processo 

mais amplo de industrialização do País, conseguiram ainda elevar a patamares 

desejáveis o desenvolvimento do Nordeste e de suas sub-regiões. 

A partir da década de 1960, o Estado inicia o processo de modernização, da 

agricultura, dentro do mesmo padrão de desenvolvimento adotado para os outros 

setores da economia. 

 No entanto, as transformações econômicas e sociais promovidas pela 

modernização brasileira, não ocorreram uniformemente em todas as regiões do país. 

Algumas, somente tardiamente, foram incorporadas ao processo de mudança e de 

desenvolvimento em curso. Sem dúvida, este é o caso do Nordeste, que historicamente 

esteve distante da dinâmica apresentada por aquelas mais desenvolvidas e ainda hoje, 

busca encontrar saída para alcançar maior integração econômica e social com o resto 

do país e do mundo.  

O descompasso ocorrido no processo de modernização entre o desenvolvimento 

da região Centro-Sul e o desenvolvimento do Nordeste, estabelece o princípio da 

diferenciação que até hoje contrapõe estas duas regiões. A primeira passou a ser 
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considerada moderna, desenvolvida e produtiva e a segunda, tradicional, atrasada, 

improdutiva.  

Assim, o modelo de agricultura tradicional e de subsistência praticada no 

Nordeste, foi tido como o principal entrave ao processo de desenvolvimento do país e a 

base da estagnação e pobreza generalizada da região. Portanto o “atraso” do Nordeste 

em relação ao Sul e Sudeste do país, as desigualdades de renda e a pobreza extrema 

de sua população, configurou o que se convencionou chamar de “questão nordestina”, 

o que fez o Estado traçar sucessivas tentativas de intervenção com o objetivo de 

reverter esse quadro de precariedade econômica e social. 

Segundo Castro (2002) o projeto de modernização posto em prática pelo Estado, 

colocava em oposição o binômio moderno versus atraso e o entendimento de que eram 

processos inconciliáveis num mesmo espaço. A modernização da agricultura passou a 

ser entendida como a revolução no consumo de produtos industrializados, economia de 

escala, evolução tecnológica e específica dos grandes produtores. A idéia era a de que 

a base econômica e diversificada por ela engendrada absorveria amplas camadas da 

sociedade, passando assim, a ser a chave para o desenvolvimento nacional e regional.  

O seu oposto, o atraso, representava atividades tradicionais, baixo uso de 

tecnologias, intensividade na exploração da terra e do trabalho, características 

consideradas específicas dos pequenos agricultores. Estes, por serem “atrasados”, 

deveriam ultrapassar essa barreira por meio do uso de técnicas e insumos modernos. 

Esse foi um dos vieses do processo de modernização, que previa o desenvolvimento 

baseado apenas no crescimento econômico e na produtividade, sem observar outra 

forma de conceber o desenvolvimento econômico e social.  
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Desse modo, o Estado, investiu na criação de infra-estrutura para promover o 

crescimento da economia, viabilizando muito mais o crescimento da economia industrial 

do Centro-Sul e a expansão capitalista hegemônica naquela região, do que o 

desenvolvimento equilibrado das diferentes regiões. 

Nesse contexto, o Nordeste sob os reflexos desse processo, se enfraquecia 

econômica e politicamente, passando a ser mero receptor dos produtos agrícolas e 

industriais produzidos no Sul e Sudeste. Ao mesmo tempo, perdia mercados e assistia 

a evasão de consideráveis parcelas de capital e de mão de obra, pelo movimento 

freqüente das migrações.  

Com esse quadro, a questão regional passou a ocupar lugar de destaque na 

cena nacional, em que a estagnação econômica do Nordeste, o fraco desempenho 

agrícola e os elevados índices de pobreza rural, chamaram a atenção das lideranças 

políticas e da população do campo, que juntos passaram a clamar por medidas de 

proteção e intervenção para o agro nordestino. 

Diante disso, o governo Juscelino Kubitschek, se viu obrigado a tomar uma 

posição frente a essa realidade, criando um grupo de trabalho para analisar as 

condições sócio-econômicas e propor soluções para o crescimento econômico do 

Nordeste, a fim de integrá-lo aos pólos mais dinâmicos da economia nacional.  

Dentro dessa orientação, a modernização do Nordeste ocorreu praticamente, 

com o planejamento regional, a partir dos resultados apresentados no trabalho 

realizado pelo GTDN - Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, no 

qual realizam uma criteriosa análise das causas do subdesenvolvimento regional, 

condensada no relatório intitulado “Uma Política para o Desenvolvimento Econômico do 

Nordeste” sob a coordenação de Celso Furtado.  
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Em síntese, o GTDN enfoca um conjunto de motivos que retardavam o 

desenvolvimento da região, destacando-se: a escassez de boas terras, a irregular 

precipitação pluviométrica, a alta concentração de renda na zona de cana-de-açúcar e 

a predominância de uma agricultura de subsistência na região do semi-árido. 

Potencializando esses efeitos, o documento sinaliza para um outro conjunto de 

entraves com raízes fora das fronteiras do Nordeste: o papel compensatório da 

transferência de recursos federais, que apenas contrabalançam a evasão do capital 

privado, a perda de dinamismo do setor externo, a regressividade do sistema tributário 

federal para região, e a dimensão da calamidade social do fenômeno das secas 

decorrentes do colapso da agricultura de subsistência produtora de alimentos, o que 

caracteriza a fragilidade econômica da zona semi-árida e a irregularidade ou redução 

das chuvas (VERAS, 1993).  

O governo então, de posse das observações contidas no relatório e 

pressionadas pelas elites locais, que reclamavam um projeto de desenvolvimento para 

o Nordeste, resolveu criar a Superintendência de Desenvolvimento Regional-Sudene, 

visando á integração e o desenvolvimento regional. 

No entanto, somente a partir da década de 1970, é que se configura para o agro-

nordestino uma proposta de desenvolvimento, tendo por base o paradigma da 

modernização. O Estado desenvolvimentista procurou então, dotar a agricultura 

nordestina de um outro padrão produtivo no qual deveriam ser utilizados procedimentos 

tecnológicos modernos – encurtamento dos ciclos produtivos, correção de solos, 

criação de novas sementes – reinventando-se assim, a natureza e aumentando a 

velocidade na circulação dos produtos, na informação e na disponibilidade de crédito.  
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Porém, o modelo de modernização adotado, teve um viés seletivo e conservador. 

Seletivo porque, a maioria dos pequenos agricultores ficou excluída do circuito moderno 

de produção agrícola e do acesso ao crédito rural subsidiado, destinado com mais 

facilidade aos grandes proprietários que detinham terra, poder de barganha e garantias 

reais. Conservador porque, não modificou a estrutura fundiária, mantendo a terra 

concentrada nas mãos de poucos, daí a sua denominação de “modernização 

conservadora”. 

O caráter seletivo do crédito rural já se fazia presente desde a sua 

institucionalização pelo Sistema de Crédito Rural criado em 1965, a partir do momento 

que estabeleceu regras de acesso como garantias reais, tamanho da propriedade e 

conhecimentos tecnológicos, incompatíveis com a condição do pequeno agricultor. 

Sem dúvida, as grandes e médias propriedades passaram por importantes 

transformações em sua organização produtiva e econômica – se integraram aos 

mercados e se dedicaram à produção de culturas nobres integradas aos complexos 

agroindustriais. Mas, os pequenos agricultores que possuíam pouca ou nenhuma terra, 

distanciados dos mercados consumidores, não tinham acesso ao crédito, restando-lhes 

para a sua reprodução, somente duas alternativas ora, a proletarização ora, o êxodo 

rural (KAGEYAMA, 1990). 

Martine (1991) considera que a modernização provocou uma intensa distribuição 

desigual do crédito rural entre as regiões, tendo em vista a forte concentração dos 

recursos nas regiões Sul e Sudeste do país, aprofundando as diferenças regionais por 

meio da acumulação de um consistente parque de máquinas e uso de tecnologias.  

Como ressalta Kageyama (ibid), nos anos 1970, as regiões Sul e Sudeste 

acumularam juntas, 88,7% da frota nacional de tratores. Enquanto no Nordeste, a 
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relação era de um trator para cada 148 habitantes agrícolas, na região Centro-Oeste, 

era um trator para cada 8,8 habitantes. No Estado de Pernambuco, em 1985 a relação 

era de 271,1 habitantes agrícolas por trator, enquanto que em São Paulo, eram apenas, 

8,5 habitantes por trator. 

A modernização chegou ao semi-árido e ao sertão do São Francisco via projetos 

de transporte, comunicação e energia diretamente ligada aos projetos de irrigação 

pública e privada.  

A expansão da irrigação configurou um processo de acumulação, evidenciando 

novas forças produtivas e a substituição de outras. Apoiados por incentivos fiscais e 

financeiros, os projetos de irrigação promoveram a diferenciação social, como uma 

tendência à formação de novas classes sociais: de um lado, a burguesia rural 

constituída pelos proprietários e empresários reafirmando seu poder e de outro, a 

pequena produção e seus diversos segmentos que se definem desde a recriação de 

formas camponesas de produzir até à semi-proletarização. 

No Agreste, a penetração do capital no campo ocorreu através da expansão da 

pecuária, tendo como suporte a introdução de novas raças, vacinas, melhora do pasto 

etc., apoiados pelo incremento de fartos incentivos financeiros por parte do Estado 

(SALES, 1982). 

Dentro desse panorama, ocorreu um processo de expropriação do pequeno 

agricultor do Agreste, com a substituição da lavoura pela pecuária, onde o pequeno 

perdeu sua terra, considerada o principal instrumento de trabalho e vida. Ou seja, ao 

perder a terra, o agricultor passou a realizar um duplo movimento ora, vendia sua força 

de trabalho ao capitalista agrário, ora migrava para outras regiões em busca de 

sobrevivência. 
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Porém, nem todos os agricultores nordestinos foram absorvidos pela 

modernização, e aqueles mais fragilizados economicamente, que optaram em ficar em 

suas terras, não tiveram acesso ao crédito rural nem a assistência técnica. Ao lado 

disso, essa mesma parcela da população rural, passou a sofrer as conseqüências do 

processo de modernização, quer pela via da desapropriação das terras para a 

implantação de barragens, quer pela expulsão de suas terras que eram obrigados a 

vendê-las, e que se transformavam em terras de pastagens para o gado dos grandes 

pecuaristas. Esse fato gerou uma forte reação entre os agricultores, que passaram a se 

organizar e a reivindicar medidas de proteção e intervenções mais eficazes no campo. 

Nesse período, a Sudene foi chamada a intervir e teve uma vigorosa atuação nas 

políticas e projetos de desenvolvimento planejados para o meio rural nordestino, como 

veremos no próximo item. 

 

1.2.1 Programas Especiais: instrumentos de desenvolvimento rural para o 

Nordeste 

 

Como destacamos anteriormente, com a criação da Sudene, o esforço 

governamental passou a ser o desenvolvimento econômico da região Nordeste, que 

deveria seguir as propostas contidas no GTDN e nas diretrizes da Sudene. 

A produção agrícola nordestina até então, voltava-se para suprir os mercados 

locais com alimentos baratos e, na época, a economia conformava um quadro em que o 

suprimento de alimento era fornecido pela produção de subsistência, realizada com 

baixo custo e a oferta abundante de mão-de-obra barata, permitia a manutenção da 
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produção do algodão e do açúcar que constituíam a base econômica da região 

(CARVALHO, 1997). 

Na época, o contexto econômico do Nordeste, reclamava ações mais 
drásticas para retirar a região e os produtores da situação de baixo 
desempenho produtivo e atenuar a precariedade da população rural, 
não integrada pela modernização. Porém, como ressalta Sampaio 
(1989, p.76)... As fórmulas tecnocratas chocam-se com interesses 
fortes de grupos capitalistas particulares que, em época de crise 
procuram manipular recursos do governo ou têm interesse especulativo 
em terras onde se poderia promover colonização. Fechada de certa 
forma, a fronteira agrícola brasileira, e inchada as grandes metrópoles, 
surge como objetivo a fixação do homem no campo. 

 

 A intenção do Estado é manter o homem no campo e conter o êxodo rural. De 

certa forma, exigia mudanças significativas em relação à concentração da terra e à 

acumulação de capital. Tais propostas iam de encontro aos interesses dos senhores de 

terra, por isso mesmo mostravam-se difícil de serem atingidas. Nessa disputa, 

alimentada pelos interesses majoritários, se reduziam às possibilidades de formulação 

de políticas eficientes, que promovessem a expansão do emprego e a redistribuição da 

renda no meio rural. 

  Na década de 1970, o Nordeste se encontrava depauperado pelas secas 

periódicas e pela fragilidade de sua base econômica. Essa situação chamou a atenção 

do governo militar recém formado, que procurou intervir mais uma vez, instigado pela 

grande seca que se instaurara na região e pressionado pela situação crítica de pobreza 

dela decorrente. 

O presidente Médici então, procurou mudar a forma como a política de 

desenvolvimento vinha sendo implementada e definiu através do I PND – Plano 

Nacional de Desenvolvimento, três importantes instrumentos de políticas públicas: o 

PIN – Programa de Integração Nacional (1970); o Proterra - Programa de Redistribuição 
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de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (1971) e o PROVALE-

Programa Especial para o Vale do São Francisco (1972). 

O PIN tinha como objetivo promover a integração inter-regional e o 

desenvolvimento mais amplo da região, atendendo à prescrição de modernização 

agrícola e de integração nacional. Estabelecia como prioridades, a abertura da região 

amazônica através da construção de estradas (Transamazônica), a implantação de 

projetos de colonização na sua área de influência, com o propósito de integrar “os 

homens sem terra do Nordeste com as terras sem homens da Amazônia”, e, um 

programa de irrigação que a princípio, tinha como meta irrigar 40 mil hectares no 

período de 1972 a 1974. 

Este Programa, porém, foi bastante criticado pelas elites regionais 

inconformadas pelo desvio de recursos dos incentivos fiscais para a Amazônia, que 

reduzia o montante dos recursos disponíveis para o Nordeste e para os projetos de 

irrigação que beneficiavam muito mais as agroindústrias e as empreiteiras envolvidas 

na construção de estradas e obras de irrigação.  

O Proterra criado em 1971 era destinado a subsidiar a aquisição de terras pelos 

agricultores, melhorar suas condições de vida e financiar a modernização da 

agroindústria do Nordeste e da Amazônia. Sua operacionalização se daria por meio de 

recursos federais e parte, transferida do PIN e um outro percentual dos fundos do 

34/18.  

Dentro das metas previstas, que pareciam bastantes ambiciosas, estava a 

expropriação de grandes propriedades rurais, que seriam vendidas aos pequenos e 

médios agricultores, e o crédito rural subsidiado. Estas metas, entretanto, não se 

concretizaram pela dificuldade do governo em redistribuir as terras, e o programa 
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passou a exemplo do PIN, a sofrer críticas contundentes, onde somente 500 famílias 

foram beneficiadas após quatro anos de sua execução (SAMPAIO, 1989). 

A lógica que embasava a concepção desses programas, era a 

complementaridade sócio-econômica entre Nordeste e Amazônia considerada no I 

PND, relevante para o desenvolvimento do país, porque conciliaria duas ordens de 

problemas: a criação de empregos para a mão de obra nordestina considerada 

desqualificada e a colonização na Amazônia, que poderia reduzir as pressões 

demográficas e as tensões sociais no Nordeste (LEITE, 2001). 

Estes programas também, não surtiram os efeitos esperados. A estratégia, a 

cargo do Incra, de criar núcleos de colonização e recrutar homens do Nordeste para se 

tornarem colonos bem sucedidos nas terras amazônicas, ficou muito aquém do 

planejado, conforme registro feito pelo Banco Mundial (1983).  

Em 1974, pouco mais de seis mil famílias foram assentadas, representando 

apenas 8% da meta oficial e menos de 2% da população rural existente na Região em 

1970. As explicações para este fato, se reportavam a duas ordens de problemas: 

primeiro, as famílias deslocadas para a região eram procedentes do Sul do país e não 

do Nordeste; segundo, apontava-se a impropriedade dos solos da Amazônia para a 

agricultura tradicional, tão comum entre os nordestinos. Desse modo, o alto custo do 

programa, o reduzido número de famílias beneficiadas e o insignificante impacto sobre 

a região acabou configurando-se em um lamentável insucesso. 

Em 1974, o Governo militar reconhecendo o fraco desempenho desses 

programas, deu seqüência à criação de mais uma série de programas chamados 

especiais. Destaca-se dentre eles, o Polonordeste - Programa de Desenvolvimento do 

Nordeste, o Projeto Sertanejo – Programa de Áreas Integradas do Nordeste, o PAPP – 
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Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, o Proíne – Programa de Irrigação do 

Nordeste, que apesar da superposição das ações existentes entre eles encampou a 

filosofia governamental de implantação de projetos de impacto na perspectiva de 

desenvolvimento rural integrado. 

O Polonordeste tinha por objetivo realizar obras de infra-estrutura como, 

estradas, eletrificação rural, armazenagem, pesquisa, assistência técnica e extensão 

rural. Foi um programa considerado positivo pelos resultados que apresentou em 

termos de abrangência espacial e inovação, porque tentou promover o desenvolvimento 

rural integrado e pela disponibilidade de grande dotação de recursos financeiros e 

técnicos para ele carreados. Nesses moldes, cunhou um modelo a ser seguido para 

futuras políticas regionais e programas de apoio à produção e ao desenvolvimento rural 

(LEITE, 2001). Apesar dos resultados positivos que apresentou, mostrou também, um 

fraco desempenho quanto à mudança na estrutura técnica de produção das pequenas 

propriedades rurais e das relações de trabalho e uso da terra.  

O Polonordeste, a exemplo dos programas que lhe precederam, recebeu fortes 

críticas sobre sua execução, dentre elas, a falta de articulação das diversas ações do 

programa, ausência de legitimidade política e acima de tudo, a não inclusão dos 

trabalhadores sem terra aos benefícios do programa, como o acesso à terra, ao crédito 

rural e aos serviços agrícolas complementares.  

Apesar das críticas, o Polonordeste, significou um reconhecido esforço 

governamental no sentido de modernizar o meio rural nordestino. Foi importante ainda, 

porque serviu de orientação para novos programas de desenvolvimento rural como o 

recém criado Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural – Papp, que o sucedeu e 
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que tinha como objetivo reduzir a pobreza rural, através de ações voltadas para o 

pequeno produtor de milho, feijão e mandioca no sertão nordestino. 

O Projeto Sertanejo—Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da 

Região Semi-Árida do Nordeste, criado em 1976, foi o segundo maior Programa criado 

na década de 1970. A sua criação ocorreu, graças ao empenho da Sudene, que o 

incluiu no Plano de Desenvolvimento Nacional (1975-1979) e tinha como objetivo, a 

transformação da economia do Sertão por meio de medidas voltadas para o incremento 

da produtividade do setor agrícola e aumento da resistência do setor rural às 

intempéries das secas. 

Sua execução se deu através do Dnocs e da Codevasf, nas áreas de 

abrangência dos projetos de irrigação destas agências e pelos Governos Estaduais nas 

demais áreas. A prioridade de investimento se voltava para aquelas áreas basicamente 

inclusas no Polígono das Secas e tinha como público alvo os pequenos e médios 

proprietários rurais. Preconizava nas suas linhas de ação, a aquisição de terra pelos 

agricultores que não as possuíam. No entanto, não conseguiu realizar tal medida, 

expressando assim, a dificuldade ou impossibilidade do Governo, em mudar a estrutura 

de posse da terra no país. 

Esses programas e projetos foram instrumentos isolados e emergenciais, 

planejados sob a marca da desarticulação e superposição de ações que caracteriza a 

política brasileira e foram traçados em nome do desenvolvimento econômico. Segundo 

Veiga (2005), até o início dos anos 1960, não existia a necessidade de distinguir 

desenvolvimento de crescimento econômico. Tinham, na construção do seu formato, 

apenas os valores necessários à dinâmica econômica relegando a segundo plano, o 

comprometimento social, imprescindível para se estabelecer o respeito à liberdade que 
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para Sen (2000), é o principal meio de desenvolvimento. Liberdade depende de outros 

determinantes, como saúde, educação, direitos civis e políticos e o princípio do 

desenvolvimento, consiste na eliminação de tudo que venha limitar as escolhas das 

pessoas, dos grupos e das comunidades.  

Para Araújo (2000), após mais de quarenta anos de esforço governamental e 

institucional, é possível dizer que o Nordeste mostra expressivos índices de 

desempenho econômico embora, esteja ainda aquém das necessidades de sua 

população.   

Em termos sociais, as conquistas para o rural foram muito modestas. Os 

indicadores sociais continuam a colocar a região em condições desfavoráveis em 

relação às outras regiões do País. Segundo informações do Censo Demográfico 2000 

encontram-se no Nordeste, 48% dos pobres brasileiros e a Região entra no século XXI, 

em condições sociais inferiores as observadas nas regiões Sul e Sudeste impondo, às 

políticas sociais, um grande desafio em termos de superar as restrições orçamentárias 

e projetar para o futuro ações estruturantes para atender as necessidades mais 

pungentes da população nordestina e evitar que o Nordeste continue a se destacar 

negativamente no mapa da questão social nacional.  

Nesse sentido, pensamos que os impulsos que levaram o Estado a promover 

respostas ás necessidades sociais da população do campo, nem sempre se 

assentavam na ética e no ideário de cidadania que concebe o homem como sujeito de 

direitos e cidadão capaz de acessar as políticas de proteção social e participar na 

construção do seu próprio desenvolvimento. 

A despeito dos esforços despendidos e dos recursos gastos, no passado, em 

programas e projetos para o desenvolvimento das áreas mais estagnadas do Nordeste 
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rural, a realidade atual mostra que muitos aspectos negativos continuam presentes e 

muitas situações os programas não conseguiram modificar: a terra continua 

concentrada nas mãos de poucos, o sistema produtivo das pequenas propriedades não 

se modernizou, continua difícil o acesso dos pequenos agricultores ao crédito rural, à 

assistência técnica e a serviços sociais como educação, saúde, saneamento, numa 

indicação clara de que as fontes de privação de liberdade ainda não foram rompidas. 

A permanência desse quadro de desigualdade e as precárias condições de vida 

da maioria dos pequenos agricultores fizeram surgir em diferentes regiões, pressões 

dos movimentos sociais e muitas discussões tomaram vulto na década de 1990, 

mostrando a necessidade de se tentar reverter o subdesenvolvimento e pobreza que 

persiste no campo. 

Foi nesse contexto de muita ebulição política que surgiu o Pronaf – Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em 1996, criado como modelo de 

política pública para apoiar a agricultura familiar e o desenvolvimento rural e 

considerado uma inovação no âmbito das políticas públicas voltadas para o rural, sobre 

a qual trataremos sobre no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

 

AGRICULTURA FAMILIAR E O PRONAF NO CAMPO ATUAL DA POLÍTICA 

BRASILEIRA 

 

Neste capítulo procuramos fazer uma reflexão sobre agricultura familiar e o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, visando 

contextualizar o objeto de estudo desta pesquisa — o uso do crédito rural pelo 

agricultor familiar beneficiário do Programa. Inicialmente, discutimos o enfoque de 

diferentes autores sobre a agricultura familiar e o espaço que ocupa nas sociedades 

modernas, cuja capacidade de recriar-se e a diversidade de suas formas, afastam a 

idéia de que seja uma categoria residual ou em via de desaparecimento. Na seqüência, 

discutimos o Pronaf e a conjuntura política que lhe deu origem, seus objetivos e 

prioridades, enfatizando principalmente, Pronaf-crédito, destinado ao financiamento da 

produção agrícola. 

 

2.1 Agricultura familiar: revendo sua definição 

 

O termo “agricultura familiar” ganha expressão nacional a partir da década de 

1990 e está presente no discurso dos movimentos sociais, órgãos governamentais, 
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estudiosos da agricultura e do mundo rural, especialmente o segmento das ciências 

sociais, que alimenta o debate em torno do amplo escopo de possibilidades que se abre 

para a agricultura familiar. Todos mostram o lugar que ocupa a produção familiar no 

contexto agrícola e sua contribuição para a oferta de alimentos da cesta básica da 

população e negam a certeza paralisante preconizada pelo “desenvolvimento do 

capitalismo no campo”. 

A compreensão do termo agricultura familiar, tal qual é alimentada pelo debate 

atual é uma postura nova que vai de encontro ao pensamento dos clássicos que no 

passado, discutiram o desenvolvimento da agricultura no capitalismo. Suas influências 

estiveram durante muito tempo presentes entre aqueles que estudam a questão agrária 

principalmente, nos países subdesenvolvidos. Em todo o mundo, a discussão sobre a 

economia, viabilidade e persistência da produção familiar é bastante antiga e muitos 

estudos buscam ainda explicar a sua existência dentro do capitalismo, preocupação 

histórica dos clássicos marxistas do século XIX. 

A permanência ou a derrocada da agricultura familiar, a partir do 

desenvolvimento do capitalismo no campo, alimentou o polêmico debate entre os 

clássicos da questão agrária, como Marx e Engels (1978), que se preocuparam com as 

questões em torno da problemática agrária e as relações sociais capitalistas, em que a 

questão camponesa, na perspectiva desses autores, complementa a análise da 

estrutura social do capitalismo. Sob esse mesmo enfoque, Kautsky (1980), analisa o 

desenvolvimento da agricultura na Europa Ocidental, na segunda metade do século XIX 

e Lênin (1978), se ocupou especificamente das relações de produção no campo e suas 

implicações no desenvolvimento do capitalismo na Rússia e nos Estados Unidos.  
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Guardadas as diferenças na postura destes autores, visto que partiram da 

análise de realidades distintas e contextos políticos específicos, a idéia central que está 

presente na análise dos clássicos marxistas, é a de que os camponeses são 

considerados uma classe transitória situada entre duas classes fundamentais: a 

burguesia e o proletariado. Nessa perspectiva, à medida que o capitalismo se 

desenvolvesse no campo, transformaria as relações sociais e de produção à 

semelhança do que acontecia na Indústria. Ou seja, dar-se-ia a separação entre 

capitalistas e trabalhadores com a supremacia da grande exploração sobre a pequena 

produção, resultando disso o assalariamento no trabalho agrícola e vertiginosa 

eliminação das unidades de produção familiar. Desse modo, com a evolução do 

capitalismo no campo, seria inevitável o desaparecimento da pequena produção, visto 

que a dinâmica de seu desempenho é incompatível com o desenvolvimento das forças 

de mercado. 

Concomitante a essa discussão, surge uma outra corrente que se contrapõe ao 

desaparecimento da produção camponesa, representada por Chayanov (1974). Esse 

autor se dedica ao estudo do campesinato russo e forma de organização da produção 

familiar. Para explicar a racionalidade e as particularidades da economia camponesa, 

ele parte do suposto teórico de que não sendo as unidades familiares tipicamente 

capitalistas, não podem ser explicadas pelas categorias analíticas (lucro e salários), que 

regem as leis do capital. Defende que na ausência de salários, o trabalho é a única 

forma possível de renda para o camponês, portanto, não existe o cálculo do lucro. 

Segundo o autor, o essencial para o camponês é a satisfação de suas necessidades e 

não, o lucro pelo lucro. Dentro dessa perspectiva teórica, o núcleo analítico de sua 

interpretação, é a relação trabalho familiar e consumo.  
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Apesar de considerar importante o estudo dos clássicos marxistas sobre o 

destino da pequena produção e as influências que na atualidade ainda se fazem 

presentes, quer como ponto de partida para novos estudos, quer como superação de 

suas observações, ressaltamos que não é nossa intenção resgatar o debate sobre as 

posições teóricas dos pensadores marxistas. A referência a eles foi tão somente, para 

mostrar que a análise desenvolvida sobre o destino caótico da pequena produção até o 

presente não se confirmou, mesmo diante da hegemonia do capitalismo e sua 

influência no mundo rural.  

Ressalta Abramovay (1992, p.21), que os trabalhos de Kautsky e Lênin, 

mostram-se incapazes de explicar os fenômenos ocorridos na agricultura na 

contemporaneidade, pois a idéia de inferioridade econômica da agricultura familiar não 

é confirmada, pelo que se observa nos países avançados. Isso porque a agricultura 

familiar continua existindo e, ao encontrar formas de se reproduzir, nega a sua extinção 

secularmente preconizada. Porque na verdade, o que é importante observar é a 

capacidade que tem a produção familiar de recriar-se, de renovar-se nas diferentes 

épocas e conjunturas, ancorada em seus valores culturais e dinâmicas próprias ao seu 

modo de vida e produção. 

Nas formações pré-capitalistas, o camponês garantia sua subsistência através 

da produção dos seus instrumentos de trabalho, dos gêneros alimentícios, das casas, 

móveis e utensílios. O deslocamento ao mercado, ocorria para vender o excedente do 

que produzia e comprar apenas o supérfluo, como bem coloca Kautsky (1980, p. 29), 

ao afirmar que “do resultado do mercado poderiam depender a sua abastança e o seu luxo, 

mas nunca a sua existência”. Significa que esse camponês gozava de autonomia relativa 

para decidir o que produzir, quando produzir e para quem produzir, indiferente às leis 
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do mercado, porque a sua lógica se baseia na produção para atender as necessidades 

da família, pois a “unidade elementar é, ao mesmo tempo, unidade de produção e de 

consumo, as trocas mercantes são apenas marginais” (CHAYANOV, 1974, p.32). 

Sob essa mesma perspectiva, Abramovay (1992, p. 20) considera que a 

produção familiar, difere completamente da forma de produção capitalista, por que 

a maximização da utilidade não é a obtenção da maior lucratividade 
possível em determinadas condições. O uso do trabalho camponês é 
limitado pelo objetivo fundamental de satisfazer as necessidades 
familiares. E estas não se confundem forçosamente com as 
necessidades de uma empresa. 

 

 Existem, pois, na lógica camponesa, componentes importantes como a auto-

sustentabilidade e a redistribuição de renda. O que não ocorre na lógica capitalista. 

Nesta, o aumento da produção não garante, por si só, que a população tenha acesso a 

ela ou participe de seus resultados. Não existindo qualquer relação entre produção 

agrícola e distribuição de renda ou melhoria da qualidade de vida da população que 

nela trabalha.   

Falar, portanto em agricultura familiar, é uma tarefa difícil do ponto de vista 

conceitual e metodológico. Hoje, ao nos reportarmos a essa categoria parece que 

estamos diante de um elemento novo, uma denominação atual, no entanto, afirma 

Wanderley (2001, p.21) que “agricultura familiar não é uma categoria social recente, nem a 

ela corresponde uma categoria analítica nova na sociologia rural”. Porém, é um termo que 

ainda requer maior aprofundamento e instrumentos de análise mais precisos para se 

compreender melhor esse segmento social de produção familiar, principalmente, 

quando se utiliza a unidade familiar como unidade de produção, consumo e convívio 

(TEDESCO, 2001). 
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A discussão em torno da agricultura familiar e a tentativa de sua conceituação, 

não é exclusiva do Brasil. Nos países desenvolvidos, este debate também se faz 

presente e muitos estudiosos têm se ocupado dessa tarefa, buscando compreender 

suas formas, contornos e especificidades que lhe caracteriza, o que demonstra que a 

questão não foi esgotada e, que as particularidades da agricultura familiar, incitam 

constantemente a busca de novas abordagens para a sua compreensão.  

Da literatura internacional, destacamos a pesquisa coordenada por Lamarche 

(1993), que reflete o esforço de classificar a agricultura familiar na atualidade, tanto nos 

países desenvolvidos quanto nos periféricos.  Da análise das diferentes formas que 

assume a agricultura familiar em vários países como França, Canadá, Tunísia, Polônia 

e Brasil, os pesquisadores partem da construção de um modelo original (vivido) e um 

modelo ideal (idealizado pelos agricultores) e chega à conclusão que a agricultura 

familiar é uma realidade multiforme. Verificam que, segundo o espaço e contexto sócio-

econômico e político no qual se realiza a agricultura familiar, uma grande variedade de 

formas, de lógicas de produção e de estratégias são desenvolvidas, por isso, não se 

pode afirmar a existência de um tipo único de agricultura familiar. 

A diversificação de suas formas evidencia a grande heterogeneidade e a 

capacidade de adaptação da agricultura familiar, no enfrentamento das adversidades. A 

lógica interna de sua organização funciona como um dos fatores de sua estabilidade, 

por isso ela se caracteriza como “uma unidade de produção agrícola onde propriedade e 

trabalho estão intimamente ligados á família” (LAMARCHE, p.15). Assim, a agricultura 

familiar em seu sentido histórico e antropológico, é uma instituição de reprodução da 

família, cujo núcleo está na relação direta com a terra e com a produção interna, e os 

valores regulam e determinam as estratégias de reprodução social.  
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Lamarche (1998) agrupa a agricultura familiar em quatro modelos: o camponês 

ou de subsistência, moderno, empresa e empresa familiar. No entanto afirma não existir 

uma fronteira definida em nenhum dos quatros modelos. Essa proposta metodológica é 

uma tentativa de encontrar uma resposta para o lugar da agricultura no campesinato e 

com isso ele mostra que não existem modelos absolutos ou um único modelo de 

agricultura familiar. 

No Brasil, muitos autores vêm se debruçando sobre o tema e as discussões 

acadêmicas, seminários e congressos sinalizam o interesse dos cientistas sociais em 

contribuir na elucidação do conceito da produção familiar. Os interesses teóricos e 

metodológicos giram em torno da questão dos conceitos, da metodologia, do perfil, das 

formas de expressão, dos sistemas de produção etc., para elucidar, compreender e 

explicar a especificidade da agricultura familiar. Sobre essa tentativa de construção 

teórica, destacamos alguns trabalhos importantes na literatura brasileira.  

Para Abramovay (1992), o termo agricultura familiar, do ponto de vista 

conceitual, passa por indefinições teóricas que precisam ser superadas, para que seja 

possível a formulação de políticas públicas que contemplem de forma mais abrangente 

todo o universo da agricultura familiar.  Ao abordar a agricultura familiar como uma 

forma específica da agricultura, o autor afirma que o debate sobre ela ainda é polêmico 

e não estando seus contornos definidos, se constitui um campo propício ao uso de 

variadas terminologias para definir o mesmo sujeito: agricultor familiar, agricultor de 

subsistência, agricultor de baixa renda, pequeno produtor, além de outros, como 

pequena produção mercantil e agricultura camponesa.   

Para o autor, são terminologias que se revestem de um certo preconceito. Por 

traz do termo “pequeno produtor”, se subentende alguém que vive em condições muito 
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precárias, com acesso limitado ou nulo ao crédito, que trabalha com técnicas 

rudimentares e não é capaz de integrar-se a mercados dinâmicos e competitivos. Não 

nega a existência de milhões de agricultores com esse perfil, mas alerta que não é 

possível afirmar que essas características sejam inerentes à agricultura familiar como 

um todo. Fazer essa afirmação demonstra o desconhecimento das peculiaridades e do 

desempenho da agricultura familiar nos países desenvolvidos e no Brasil 

principalmente, nas regiões mais dinâmicas onde a produção familiar predomina e 

alcança bons resultados. Nesse quadro, as ambigüidades do termo “agricultura 

familiar”, impedem que se perceba sua versatilidade e a capacidade de recriar-se e a 

diversidade de suas formas, segundo o contexto em que se realiza.  

 Neves (1997, p.41), explicita que é preciso se observar com mais rigor, a 

dificuldade metodológica, que existe na classificação dicotômica da agricultura familiar, 

revelada no paradoxo: unidade capitalista de produção agrícola e unidade familiar de 

produção, em que a primeira tem uma ligação direta com o trabalho assalariado, 

aumento da produtividade e rentabilidade, e a segunda, associa-se as ações orientadas 

para o atendimento da necessidade de subsistência do grupo familiar. Considera que o 

sucesso atribuído ao termo “agricultura familiar” está associado aos investimentos 

políticos para a “constituição de um setor modernizado de agricultores, responsáveis pela 

implementação de um modelo de produção que, por imprecisão, tem sido comumente 

reconhecida por uma outra agricultura: alternativa, diversificada, sustentável e não patronal”.  

Bergamasco (1994) faz uma caracterização da agricultura no Brasil, a partir de 

dados secundários da PNAD (FIBGE), utilizando critérios como: sexo, idade, grau de 

instrução, setor de atividade. Apesar de apresentar características quantitativas, revela 

aspectos diferenciadores da agricultura familiar por região, além de levar a uma reflexão 
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sobre as razões, que geralmente levam a se pensar negativamente a agricultura 

familiar.   

Veiga, (1995) ao delimitar o conceito de agricultura familiar critica os que optam 

em estabelecer seus limites, a partir da oposição entre pequeno e grande produtor, ou 

aqueles que tomam como referência áreas efetivamente plantadas e colhidas, sem 

levar em conta a área total do estabelecimento. Essa delimitação pode levar de forma 

equivocada à confirmação da tese da funcionalidade da grande propriedade e a 

inviabilidade da pequena produção.  

Em sua opinião, a importância econômica da unidade produtiva familiar, vincula-

se muito mais á possibilidade de adoção de inovações tecnológicas, à qualidade dos 

solos, do que a área do estabelecimento. Define assim, a agricultura familiar, como um 

segmento de produção agrícola que possibilita a desconcentração da riqueza e 

representa um dos pilares do crescimento sustentável (estabilidade, resiliência e 

equidade), cujas vantagens dessa forma de produzir estão na ênfase da diversificação 

e na maleabilidade de suas decisões, em oposição à crescente especialização da 

agricultura patronal.  

Outros estudos como os de Bergamasco (1995), Kageyama (1990), Abramovay 

(1992), tratam da caracterização de maior número de sistemas agrários em que 

predominam a forma familiar de produção agropecuária. Consideram os autores, que 

certas metodologias levam à distorção dos critérios para a estratificação dos 

estabelecimentos segundo o nível de renda e, destacam que o critério do tamanho dos 

estabelecimentos é superficial para dar conta de formas econômicas que lidam com 

diferentes relações sociais, bem criticam o exagero de limitações relativas à importância 

da agricultura familiar. 
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Wanderley (1997), ao remontar as origens históricas do campesinato brasileiro, 

admite que a agricultura familiar não seja uma categoria social recente, apesar dos ares 

de novidade de que se reveste. Para a autora, a agricultura familiar, é um conceito 

genérico que incorpora uma diversidade de situações específicas e particulares e, 

enquanto tal, o campesinato tradicional representa uma forma particular do segmento 

familiar de produção.  

Na sua análise, não considera a agricultura familiar moderna, uma ruptura com 

as formas de agricultura camponesa, ao contrário, expressa uma continuidade, que se 

traduz na existência de várias formas de agricultura em que estão presentes as 

escolhas dos próprios agricultores. Assim, o campesinato tradicional representa um 

modelo original de produção familiar, do qual podem resultar outras formas modernas 

de produção familiar, sem, no entanto, desaparecer o modelo original. A autora, ao 

ampliar o campo conceitual da agricultura familiar, supera algumas propostas 

tradicionalmente utilizadas para definir aqueles que vivem no meio rural, e concebe a 

agricultura familiar como aquela em que a família é ao mesmo tempo, a proprietária dos 

meios de produção e assume o trabalho no estabelecimento produtivo.  

Com essa perspectiva, considera que a agricultura familiar tem como atributos 

próprios ao seu funcionamento, família, terra e trabalho, que determinam sua forma de 

agir econômica e socialmente. A combinação destas categorias engloba no tempo e no 

espaço, uma grande diversidade de formas sociais. Diversidade esta, que para 

Lamarche (1998 p.13), “são reveladoras da enorme capacidade de adaptação deste objeto 

sociológico que é a exploração familiar”, e por isso mesmo, ela não “é um elemento da 

diversidade, mas contém nela mesma toda a diversidade”.    
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Para Guanziroli et al (2001), outros elementos definem a agricultura familiar: sua 

capacidade de adaptação às mudanças ambientais, agilidade de tomar decisões e 

diversificação da produção A multiplicidade de conceitos e formas que a agricultura 

familiar apresenta em função das diferenças econômicas, sociais, culturais e 

ambientais, não permitem a generalização de um conceito único sobre a agricultura 

familiar. Como salienta este autor (ibid, p.169), “dada à sua complexidade, um mesmo 

sistema de produção, ou a simples combinação de atividades produtivas, pode ser sustentável 

em um local e inviável em outro a poucos quilômetros do primeiro”.8  

Em vista dessa multiplicidade de formas, a Região Nordeste, apresenta uma 

variedade de sistemas de produção nas suas diferentes zonas naturais. Esses sistemas 

vão desde a cana-de-açúcar e o cacau na Zona da Mata em Pernambuco e Bahia, aos 

cocais na parte ocidental nordestina, associados a culturas de subsistência, criatórios e, 

por maior abrangência espacial, o sistema gado-policultura nas Zonas da Mata e 

Sertão. Na década de 1970, algumas “ilhas de prosperidade”, começaram a surgir nas 

quais predominam cultivos mecanizados e irrigação de produtos hortifrutícolas, 

forragens, grãos e café em especial, nos vales do São Francisco, Assu, Apodi e nos 

cerrados, o que nos leva a admitir que não se possa mais falar em “agricultura 

nordestina” mas em”agriculturas”.  

Nesse contexto, é a multiplicidade de situações e possibilidades de produção 

presentes nas estruturas agrárias, que permite a criação e recriação de diferentes 

expressões da agricultura familiar. No Nordeste, por exemplo, a diversidade das 

condições agroecológicas e das relações sociais de produção, determinaram a 

                                                 
8 Por sistema de produção, entende-se o conjunto coerente de combinações de culturas e criações dentro de uma 
unidade produtiva.  
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formação de variados sistemas agrários e de produção e a forma como se expressa e 

se define a agricultura familiar nos seus diferentes espaços (ANDRADE, 1989).  

O estudo de Herédia (1979) realizado com pequenos produtores da Zona da 

Mata pernambucana mostra que a agricultura familiar se desenvolveu em oposição à 

plantation açucareira e constituiu-se sob bases camponesas, ou seja, existe um 

campesinato como forma de organização social, ou, como modo de vida. Ao centrar sua 

análise nas relações entre família, propriedade da terra e trabalho entende a autora que 

na forma de produção familiar, é na íntima relação que ela estabelece entre unidade de 

produção e consumo, que se encontram os elementos definidores das sociedades 

camponesas. Apesar de não existir uma preocupação maior em definir agricultura 

familiar, a autora considera que a categoria campesinato, engloba todos os produtores 

familiares e suas diferentes formas de se reproduzir. 

Sales (1982), também ao analisar as transformações ocorridas na agricultura 

nordestina, tomando como ponto de análise os programas governamentais de 

modernização agrícola da plantation açucareira em Garanhuns, no Agreste 

pernambucano, identifica também, nos agricultores por ela estudados os elementos que 

definem o campesinato tradicional. Mostra a existência de dois tipos de agricultores 

familiares: os pequenos proprietários e os corumbas. A diferença entre eles, está 

naquilo que possuem de seu para garantir sua sobrevivência. Os proprietários por seu 

turno, possuem um pedaço de terra e os corumbas, sua força de trabalho vendida nos 

engenhos e usinas na época da moagem. O elemento unificador, porém, está na sua 

condição camponesa, resgatada pela forma de organização da produção e centrada na 

família, como unidade de produção e consumo. 
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Garcia, (1989) define também, a agricultura familiar por seus atributos internos 

como a forma de organização da produção e o papel da família frente ao compromisso 

com o grupo familiar. O autor mostra que na agricultura familiar, o que está na base da 

organização da produção, não é a busca por maior produtividade nem, muito menos, a 

obtenção de grandes lucros por hectare plantado, mas, acima de tudo, a 

responsabilidade em garantir ao grupo doméstico, o necessário ao consumo, através do 

produto direto do seu trabalho, pela venda da produção e aquisição de outros bens não 

produzidos diretamente na unidade produtiva. 

 É exatamente o componente moral e valorativo que diferencia a agricultura 

familiar da empresa capitalista. Na economia de base familiar, o grupo doméstico é ao 

mesmo tempo, unidade de produção e consumo, e a lógica que orienta a composição 

da produção, é a satisfação das necessidades do grupo, ou seja, as culturas são 

definidas de forma que possam servir tanto ao gasto da família, quanto à venda, isso 

significa o que Garcia chama de princípio de “alternatividade”. Como ressalta o autor 

(ibid, p.117), explicando de certa forma, o paradoxo do chamado “excedente 

camponês”, que ao vender o excedente de produção da lavoura, a seguir, passa fome. 

Com essa compreensão, a agricultura familiar está muito distante de ser 

unânime em conceito e forma. Sobre ela, incide muitas interpretações e, segundo as 

características do meio ambiente, as condições agroecológicas - de aptidão da terra, da 

oferta de recursos hídricos, da forma como o agricultor organiza a produção, do acesso 

a informações e conhecimentos - é impossível afirmar que estamos diante de uma 

mesma agricultura e de agricultores familiares, com características únicas.    

A complexidade dos novos processos sociais, que perpassam o mundo rural 

reconfigurado pelos efeitos das mudanças ocorridas nos últimos tempos, no qual se 
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imbricam e convivem – formas camponesas entrelaçadas com o processo de produção 

mercantil, a pluriatividade, o papel e a visibilidade da mulher no processo produtivo e o 

trabalho a domicílio, vem colocando em destaque um novo momento para agricultura 

familiar no Brasil.  

O debate mais recente sobre a agricultura familiar, enfatiza novos papéis que lhe 

são reservados na superação de problemas sociais, econômicos e ambientais do país 

como, por exemplo, na questão da produção de alimentos para garantir a segurança 

alimentar e a preservação do meio ambiente. E, o rural como salienta Wanderley, 

(2002, p.29) se antes era considerado, fonte de problemas como o desenraizamento, 

miséria, isolamento, curral eleitoral, passa agora a ser considerado como portador de 

soluções e melhoria da qualidade de vida. 

A partir dessa reflexão, a noção de agricultura familiar adotada neste trabalho, 

apóia-se na concepção de Wanderley (1999), quando se refere à agricultura familiar 

como uma categoria genérica, na qual estão intimamente relacionados, família, 

produção e trabalho. 

As mudanças geradas pelo processo de globalização e pela conjuntura política 

do País, na década de 1990, ampliaram o escopo de valorização da agricultura familiar, 

que passou a ser objeto de atenção de diferentes campos de interesses e alvo de 

políticas públicas, que passaremos a discutir no próximo item.   
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2.1.1 A recente valorização da agricultura familiar no Brasil 

 

A agricultura familiar no Brasil sempre foi historicamente descartada e 

marginalizada pelas políticas públicas. Considerada um segmento marginal que existia 

à sombra da grande propriedade, sua importância era quase nula para os interesses 

capitalistas que consideravam a “grande agricultura” — a monocultura do café, do 

açúcar etc., como atividades econômicas principais, alvo do apoio governamental, 

situação esta resultante tanto da herança colonial, quanto do processo de 

modernização da agricultura implementado nos anos de 1960.  

Nesse contexto, a agricultura familiar era vista como sinônimo de pobreza e 

atraso e o homem do campo, incapaz de tomar decisões e gerir com eficiência seu 

estabelecimento rural. Percebido pela sociedade como um encargo e não como 

participante da produção nacional e do desenvolvimento, os pequenos agricultores 

ficaram fora do alcance das políticas públicas, por isso mesmo, não foram 

contemplados com pesquisas, crédito rural, assistência técnica e extensão rural. 

No início de 1990, alguns estudos foram importantes para introduzir mudanças 

na forma de olhar a agricultura familiar no Brasil, destacando-se dentre eles Veiga 

(1991) e Abramovay (1992), pioneiros em divulgar o lugar de destaque que ocupa a 

agricultura familiar nos países desenvolvidos.  

Segundo Veiga (ibid) todos os países do Primeiro Mundo, acreditaram na 

capacidade da agricultura familiar realizando, democraticamente, a modernização da 

agricultura através de políticas agrícolas e fundiárias favoráveis à consolidação da 

agricultura familiar e, minimizando a expansão da agricultura patronal. Abramovay (ibid) 

corrobora com essa afirmação e mostra que nos países capitalistas avançados a 
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produção de alimentos e de fibras é realizada pela agricultura familiar, considerada 

estratégica para o desenvolvimento agrícola, cujas políticas públicas de proteção ao 

agricultor, formam o lastro no qual se assenta desenvolvimento com equidade. 

Como destaca Lamarche (1998, p.11), na pesquisa que realizou na França, 

Canadá, Tunísia e Polônia, nesses países, a produção agrícola é assegurada por 

unidades de produção familiar e assumem um papel fundamental na economia desses 

países.  

Nos Estados Unidos também, evidencia-se o protagonismo da agricultura familiar 

em que 95% do total de estabelecimentos agrícolas são familiares e respondem por 

64% das vendas no setor agrícola; na Grã-Bretanha, país clássico da grande 

propriedade, em 1986, somente 28% das unidades produtivas empregava algum 

trabalho assalariado e possuíam apenas, um trabalhador permanente para cada 2,5 

trabalhadores familiares; na Europa Ocidental, das explorações agrícolas existentes 

apenas 7%, possui em torno de 25% ou menos de mão-de-obra contratada (FERRARI, 

2003). 

É importante ressaltar que há uma grande distância, entre a agricultura familiar 

praticada nos países desenvolvidos e aquela que realizam os agricultores familiares de 

países subdesenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil. Por isso, não é possível 

tratá-los como se fossem categorias homogêneas.  

Apesar de reconhecermos os limites e distâncias, fica claro que no Brasil, a 

opção de desenvolvimento não contemplou o fortalecimento da agricultura familiar, ao 

contrário, o processo se funda na tolerância às oligarquias fundiárias e à agricultura 

patronal, sob a proteção do Estado, que favorecia as classes dominantes, por meio de 

subsídios e incentivos fiscais.  
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O resultado desse processo foi a construção de modelo de desenvolvimento 

agrícola extremamente privilegiador e excludente, cujos privilégios eram dirigidos para a 

camada de grandes e médios produtores das regiões Sul e Sudeste do país em 

especial aqueles ligados às exportações e aos complexos agro-industriais e à exclusão, 

foram deixados diferentes segmentos da agricultura familiar (AQUINO & TEIXEIRA, 

2004).  

A partir da década de 1990, toma vulto na sociedade brasileira o alargamento do 

processo democrático, que permitiu aos movimentos sociais, mais fortalecidos 

politicamente, angariar o apoio do movimento sindical, para realizarem corrente de 

mobilização em prol da luta por direitos. Essa luta tinha como bandeira a firme posição 

contra o modelo de desenvolvimento marcado pela exclusão social, desemprego e falta 

de terra para de trabalho. Passaram então, a pressionar o governo por políticas 

públicas favoráveis aos pequenos agricultores familiares e por melhores condições de 

vida no campo. 

Nesse processo, uma contribuição importante para a valorização da agricultura 

familiar no país, foi a seqüência de estudos realizados no âmbito do Projeto de 

Cooperação entre a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 

– FAO e o Instituto de Colonização e Reforma Agrária – Incra (UTF/BRA/036, em 1994) 

intitulada “Diretrizes de Política Agrária e Desenvolvimento Sustentável para a 

Produção Familiar”, e o trabalho de José Eli da Veiga (1994), “A opção pela agricultura 

familiar: uma proposta de políticas públicas”.  

O estudo FAO/Incra, de interesse do governo brasileiro tinha por objetivo, a 

elaboração de uma proposta que aumentasse a eficiência do processo de reforma 

agrária, avaliação dos custos dos assentamentos e uma estratégia para a agricultura 
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familiar. Foram identificados nesse estudo, o número e a localização dos agricultores 

familiares no Brasil, a caracterização da agricultura familiar e a análise de alguns 

sistemas de produção. Continha ainda, a proposição de instrumentos de políticas para 

agricultura familiar, que tiveram forte influência na criação do Pronaf.  

O relatório do estudo mostrou, estatisticamente, que a agricultura familiar era 

capaz de superar a agricultura patronal na produção de alguns itens, como carne suína, 

aves, ovos, batata, cacau, trigo, café, banana, feijão, milho, tomate, laranja e mandioca, 

que integram a cesta básica da alimentação da população. Revelou também, que do 

universo de 4.859.732 estabelecimentos rurais existentes no Brasil 4.139.369 são 

estabelecimentos familiares (85,2%), espalhados em uma área de 107,8 milhões de 

hectares (30,5%). 

Sustenta, sobretudo, o relatório FAO/Incra a importância de promover a agricultura 

familiar como estratégia de desenvolvimento rural, destacando sua capacidade de gerar 

mais empregos do que o segmento patronal. Dando-lhe inclusive, um status social 

importante, uma vez que, considera a existência de um contingente expressivo de 13,8 

milhões de pessoas que vivem praticamente da atividade agrícola. Esse universo 

corresponde a 77% da população ocupada na agricultura e estão distribuídas em 4,1 

milhões de estabelecimentos familiares.  

Segundo o documento da FAO/Incra, os agricultores familiares realizam sua 

produção em pequenas áreas, que correspondem a apenas 30% da área total dos 

estabelecimentos rurais do país, e, são responsáveis pela produção de 60% dos 

alimentos consumidos pela população brasileira, e por quase 40% do valor bruto da 

produção agropecuária nacional.  Metodologicamente, privilegiou como critérios de 

análise: o tamanho do estabelecimento; o peso da produção de vegetal e animal; a 
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forma de gestão do estabelecimento; a predominância ou não do trabalho assalariado. 

Com a dimensão que tomou os dados e informações contidas no estudo da FAO/Incra, 

foi estabelecida uma estratificação na qual se classificou a agricultura brasileira em dois 

modelos, que definem as duas agriculturas, apesar das críticas que pesam sobre eles. 

 

Quadro 01: Comparativo dos modelos Familiar e Patronal  
 
 

 
MODELO FAMILIAR 

 

 
MODELO PATRONAL 

Trabalho e gestão intimamente relacionados Completa separação entre gestão e trabalho 

Direção do processo produtivo assegurada diretamente 
pela família 

Organização centralizada 

Ênfase de diversificação 
 

Ênfase na especialização; 

Ênfase na durabilidade de recursos e na qualidade de vida Ênfase em práticas agrícolas padronizáveis 

Trabalho assalariado complementar Trabalho assalariado predominante 

Decisões imediatas, adequadas ao alto grau de 
imprevisibilidade do processo produtivo. 

Tecnologias dirigidas, eliminação de decisões de terreno e 
de momento. 

FONTE: FAO/Incra, 1995 
 

A análise do desempenho da agricultura familiar e suas diferentes formas e 

características permitiu configurá-la nos seguintes segmentos: 

a) agricultura familiar consolidada, na qual se encontra aproximadamente 1,1 

milhões de estabelecimentos familiares. Integrados ao mercado e com acesso a 

inovações tecnológicas e funcionam sob padrões empresariais integrados aos 

complexos agroindustriais. 

b) Agricultura familiar em transição, constituída por cerca de um 1,0 milhões de 

estabelecimentos familiares, com acesso parcial aos pólos de inovação tecnológica e 

de mercado, mas sem acesso à maioria das políticas públicas e programas 
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governamentais e sem consolidação como empresa, apesar do potencial de 

viabilização econômica que apresentam.  

c) Agricultura familiar periférica, que agrega em torno de 2,2 milhões de 

estabelecimentos familiares, com precária integração aos mercados, com péssimas 

condições de infra-estrutura, dependente de programas de reforma agrária, sem acesso 

ao crédito rural e assistência técnica.   

No entanto, na análise que realiza esse relatório propõe como público-alvo a ser 

atendido pelas políticas públicas os agricultores em transição, chamados de “verdadeiro 

agricultor”, ou seja, aqueles que mesmo não estando ainda consolidados como 

empresa, possuem um grande potencial de viabilização econômica. Os critérios 

utilizados tiveram um caráter excludente e influenciaram de perto a construção do 

Pronaf. 

O conjunto de informações contidas no relatório FAO/Incra dentre as quais se 

destacavam as vantagens da agricultura familiar sobre a agricultura patronal e, a 

conjuntura política da década de 1990 que favorecia a participação dos movimentos 

sociais e organizações sindicais na arena política, contribuiu para que estes 

constituíssem um grupo de pressão sobre o governo o então Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, a instituir em 1996, o Programa Nacional de Agricultura Familiar — 

Pronaf9, sobre o qual falaremos no próximo item. 

 

 

 

                                                 
9 O contexto político da época foi perpassado por uma grande ebulição em que se destacam reivindicações dos 
agricultores e trabalhadores rurais, movimentos sociais, a pressão do Banco Mundial que exigia melhoria dos 
padrões de vida e o reforço da cidadania, dentre outras coisas. 
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2.2 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf 

 

 2.2.1 Concepção, estrutura básica e linhas de ação 

 

A agricultura familiar no Brasil sempre foi historicamente marginalizada. O 

modelo dominante da agricultura no País foi construído sob bases injustas e 

excludentes, favorecendo a grande propriedade, as culturas de exportação que 

geravam divisas relegando, a segundo plano, a pequena propriedade, que tem na 

agricultura de subsistência, a base de sua sustentação relevando assim, a face 

desigual da sociedade brasileira. 

 O Banco Mundial, segundo Abramovay (2004) revela que, em sociedades muito 

desiguais, os mais pobres têm dificuldades de valorizar sua produção em mercados 

dinâmicos, bem como obter créditos necessários á produção.  

Nesse sentido, a desigualdade não diz respeito apenas a questões de ordem 

moral e ética, mas se revela, sobretudo, como um limite ao próprio crescimento 

econômico. Mudar essa história e reverter os resultados negativos significa ampliar as 

chances para que os indivíduos consigam realizar o que Sen (2000), chama de 

“capacidades” e sem dúvida, seguir nessa direção, é um grande desafio para as 

políticas de desenvolvimento na atual realidade brasileira. 

No início da década de 1990, era visível na realidade brasileira, uma estreita 

correlação entre pobreza rural, concentração fundiária, desigualdade de renda, fraca 

produção agrícola familiar e outras questões substantivas, postas à agricultura familiar, 

despertando nos agricultores o descontentamento, e provocando a ampla mobilização 

de suas bases representativas.      
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As reivindicações por políticas específicas para agricultura familiar, ganharam 

evidência a partir de 1987, com a instalação da Constituinte, através da qual os 

movimentos sindicais tentaram influir na proposta da lei agrícola e a inclusão de uma 

linha de crédito para a agricultura familiar. De modo que até 1993, não existiam 

recursos específicos para financiar essa categoria no Brasil. O pequeno agricultor 

disputava o crédito rural nas mesmas condições que o grande produtor. 

O governo Fernando Henrique Cardoso, pressionado pelos movimentos sociais e 

tentando corrigir um erro historicamente presente na política agrícola brasileira, ou seja, 

a reduzida oferta de crédito aos agricultores familiares, após reformular o Programa de 

Valorização da Pequena Produção Rural - Provap, criado em 1994, no governo de 

Itamar Franco, instituiu o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 

Pronaf, através do Decreto nº 1.946, de 28 de junho de 1996, conforme decreta o artigo 

1º: 

Fica criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar-Pronaf, com a finalidade de promover o desenvolvimento 
sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, 
de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, a 
geração de empregos e a melhoria da renda". 

 
  

 Criado com o objetivo de fortalecer e apoiar a agricultura familiar, mediante a 

concessão de crédito rural, tinha como promessa distribuir o crédito rural, com mais 

igualdade e equidade, visando promover melhores condições de produção e redução 

das desigualdades sociais entre os diferentes segmentos familiares da agricultura 

brasileira. Essa intenção de ruptura é visível no texto do Pronaf, quando se propõe a 

construir um “novo paradigma de desenvolvimento rural para o Brasil, sem os vícios do 

passado” (Pronaf, 1996, p.14).  
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Contudo, problemas estruturais de desigualdades não desaparecem num passo 

de mágica: “se a desigualdade é um freio ao crescimento, a distribuição de ativos, nem de 

longe é condição suficiente para a geração sustentável de renda pelos mais pobres” 

(ABRAMOVAY, 2005 p.56). Mas, o Pronaf foi concebido na tentativa de superar essas 

lacunas, consolidadas sob o peso histórico da formação social brasileira e mantidas na 

sucessão de programas formulados nas décadas anteriores.   

Vale ressaltar que a criação do Pronaf, não ocorreu de forma espontânea no 

contexto econômico e político do final de 1980 e início de 1990. Em grande medida 

sofreu influências de três importantes determinantes: 

 Primeiro, o reordenamento do cenário político e econômico mundial, no qual 

aflorava o discurso da globalização, a nova divisão internacional do trabalho, a 

internacionalização da economia e a reforma do Estado. Estes determinantes 

levaram o governo a fazer rearranjos na economia nacional para adequá-la às 

exigências do desenvolvimento econômico global, e a agricultura como um todo e 

em particular a agricultura familiar, foi alvo de adequações para definir o seu lugar 

na economia nacional.  

 Segundo, por interferência do Banco Mundial10, que de acordo com os resultados de 

suas análises sobre o setor agrícola brasileiro, recomendou ao governo brasileiro, 

apoiar as pequenas e médias propriedades familiares consideradas consolidadas 

segundo classificação do relatório FAO/Incra (1996). 

                                                 
10 O relatório a que nos referimos é de nº 11738-BR de 27/05/1993 onde no item 7.3, Mercado Fundiário e 
Propriedade Rural destaca: "Evidências empíricas no Brasil e em outros países mostram que a pequena e média 
propriedade familiares continuam sendo altamente eficientes e criam um maior número de empregos do que as 
grandes propriedades corporativas"  Ver VILELA (1997, p. 6). 
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 Terceiro, pela mobilização e pressões dos movimentos sociais rurais e sindicais 

como a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (Contag) e o 

Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais da Central Única dos 

Trabalhadores (DNTR/CUT), que reclamavam medidas de reforma agrária junto ao 

governo e políticas de apoio para o segmento familiar, além de melhorias de vida no 

campo. 

 O Pronaf foi então, considerado uma das maiores decisões governamental que já 

tramitou na esfera das políticas públicas para o setor agrícola, nos últimos vinte anos e 

instrumento importante para romper o paradigma da inferioridade produtiva e 

inviabilidade econômica da agricultura familiar. 

  Em sua concepção, o Programa buscou incorporar as demandas dos agricultores e 

suas organizações e privilegiou a parceria como forma de gestão compartilhada de 

participação dos beneficiários e da sociedade civil local, onde a criação dos conselhos 

de desenvolvimento rural é regra para a implementação de algumas linhas de crédito, 

especialmente o Pronaf infra-estrutura. 

Segundo o Manual Operacional do Pronaf (1996) os seus objetivos são os seguintes: 

 Geral: proporcionar o aumento da produção agrícola, a geração de ocupações 

produtivas, a melhoria da renda e da qualidade de vida dos agricultores familiares. 

 Específicos: ajustar políticas públicas à realidade da agricultura familiar; viabilizar a 

infra-estrutura rural necessária à melhoria do desempenho produtivo e da qualidade 

de vida da população rural; fortalecer os serviços de apoio ao desenvolvimento da 

agricultura familiar; elevar o nível de profissionalização de agricultores familiares, 

propiciando-lhes novos padrões tecnológicos e gerenciais; favorecer o acesso de 

agricultores familiares e suas organizações.  
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O Programa elegeu como público-alvo os agricultores familiares e suas 

organizações representativas. O texto oficial considera agricultores familiares todos que 

exploram a terra na condição de proprietário, posseiro, parceiro, arrendatário, 

assentados da reforma agrária incluindo ainda, os pescadores artesanais, aquicultores, 

silvicultores, extrativistas, quilombolas e indígenas. 

Ao definir aqueles que seriam beneficiados pelo crédito rural do Pronaf, o 

governo seguiu a recomendação da FAO/Incra (1994/1995), e com isso, fez um corte 

de caráter excludente, ao priorizar os agricultores “em transição”. Justifica tal 

procedimento primeiro, pelo risco que o segmento apresenta em regredir para a 

situação de agricultores “periféricos” segundo, pelo potencial que possui e que pode 

elevá-lo á categoria de agricultor familiar “consolidado” (CARNEIRO, 1997).  

Estabeleceu-se assim, um “parâmetro social” para definir o tipo de agricultor que 

receberia as verbas públicas. Como ressalva Carneiro (ibid, p.78), os critérios de 

exclusão estão fortemente contidos na noção que vem se construindo em torno do 

“verdadeiro agricultor” – aquele é profissional, que possui capacidade empresarial 

capaz de ter na atividade agrícola a fonte da quase totalidade da renda familiar. 

Excluem-se assim, os agricultores que não dispõem de renda proveniente 

exclusivamente da atividade agrícola.  

Essa noção de agricultor familiar implícita no Programa traz à tona, o antigo 

discurso sobre as impossibilidades de o agricultor ser capaz de se inserir no mercado, 

adotar tecnologias, e o seu enquadramento na categoria de agricultor periférico, reforça 

sua marginalização, obrigando-o a depender de políticas sociais compensatórias e 

negando-lhe a oportunidade de participar do desenvolvimento rural, reforçando cada 

vez mais as diferenças entre as camadas sociais no campo. 
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Em decorrência desse modelo, só poderão pleitear os recursos, aqueles que 

atenderem os seguintes critérios: 

 a) deter ou explorar estabelecimentos com área de até quatro módulos fiscais (ou até 

seis módulos quando a atividade de estabelecimento for pecuária); b) Ter 80% da renda 

familiar originária da atividade agropecuária; c) explorar a terra na condição de 

proprietário, meeiro, parceiro ou arrendatário; d) utilizar mão-de-obra exclusivamente 

familiar podendo, no entanto, manter até dois empregados permanentes; e) residir no 

imóvel ou em aglomerado rural ou urbano próximo; possuir renda bruta anual de até R$ 

60.000,00.  

Em relação às organizações, podem ser beneficiárias, associações e 

cooperativas, legalmente constituídas, e que tenham no seu quadro de associados pelo 

menos 60% de agricultores familiares. 

Para atingir seus objetivos, o Pronaf estabelece como linhas de ação:  

 Financiamento da produção: Pronaf-C (custeio e investimento);  

 Financiamento da infra-estrutura e serviços municipais: (Pronaf- M); 

 Capacitação profissional; negociação de políticas públicas com órgãos setoriais11. 

 Na execução destas linhas de ação a mediação entre os agricultores e agentes 

financeiros é feita pela pelas associações de produtores, conselho de desenvolvimento 

                                                 
11A primeira refere-se a um crédito subsidiado destinado ao investimento e custeio das atividades agropecuárias 
realizadas pelos agricultores em seus estabelecimentos. O financiamento dessas atividades é feito com recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador(FAT), das exigibilidades bancárias, dos fundos constitucionais do Centro-
Oeste(FCO) e do Nordeste(FNE) e do Orçamento da União(OGU). A Segunda destina ao apoio financeiro à infra-
estrutura e serviços nos municípios, para a implantação, ampliação e modernização da infra-estrutura necessária ao 
apoio da agricultura familiar com cujos recursos oriundos do Orçamento da União ficando a gestão destes recursos 
sob a responsabilidade dos Conselhos de Desenvolvimento Rural (CMDRS). A terceira os recursos se destinam à 
capacitação e profissionalização dos agricultores familiares, no sentido de capacitá-los para a utilização de novas 
técnicas e formas de organização da produção, beneficiamento de produtos, agroindustrialização, elaboração de 
planos municipais de desenvolvimento rural, dentre outras atividades.E a Quarta, se volta para a articulação, pelos 
gestores do Programa, junto aos Ministérios, Governos Estaduais e Municipais, parcerias com ONGS e outras 
instituições da sociedade civil para promover o desenvolvimento da agricultura familiar. 
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local, sindicato dos trabalhadores rurais e as organizações de assistência técnica e 

extensão rural. Estes dois últimos têm uma atuação mais marcante no inicio das 

negociações, pela sua atribuição de conceder as Cartas de Aptidão, principal 

documento para a concessão do crédito.  

O financiamento das atividades produtivas dos agricultores e suas organizações 

se dão por meio de duas modalidades: custeio e investimento, que são 

operacionalizadas pelos agentes financeiros.  

O crédito rural pode ser concedido para atividades realizadas de forma individual 

e coletiva. Considera-se forma individual, quando a concessão de crédito é feita para 

atividades que serão realizadas pelo agricultor individualmente, no seu 

estabelecimento. A forma coletiva se refere ao financiamento de atividades realizadas 

em empreendimentos coletivos.  

 Para ter acesso ao crédito, o candidato precisa comprovar sua condição de 

agricultor através da Declaração de Aptidão (DAP), que deve ser atestada por técnicos 

de instituições locais credenciadas pela SAF/MDA, dentre eles estão os Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais e instituições de extensão rural. Para acessar o crédito, o 

agricultor poderá fazê-lo individualmente ou em grupo. Geralmente a forma grupal, 

realizada pela modalidade aval solidário, a mais aceita e incentivada pelos agentes 

financeiros, porque constitui a principal garantia de retorno do dinheiro aos mesmos.  O 

valor do crédito rural é disponibilizado aos agricultores classificados segundo o seu 

nível de renda, e obedece a seguinte classificação12 : 

                                                 
12 A partir do Estudo da FAO, as categorias de beneficiários do PRONAF, foram definidas pela Resolução nº 2.629, 
de 11110/08/1999, integradas às normas gerais do Manual de Crédito Rural, que se encontram no capítulo 10. 
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 Grupo A: constituído pelos assentados pelo Plano Nacional de Reforma Agrária 

(PNRA) e participantes do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Podendo se 

beneficiar com crédito de custeio de até R$ 2,500,00, com juro de 2% ao ano, com 

prazo de pagamento de até dois anos e bônus de R$ 200,00, que independe do 

valor do contrato. No grupo A/C, estão os assentados da reforma agrária que já 

receberam financiamento do grupo A, e estão aptos a receberem o primeiro crédito 

de custeio.  

 Grupo B: agricultores com renda familiar anual bruta de até R$ 2.000,00 para 

financiar qualquer atividade que gere renda. Esta linha de microcrédito foi criada 

para combater a pobreza rural.  

 Grupo C: são os agricultores com renda anual bruta superior a R$ 2.000,00 e inferior 

a R$ 14.000,00. Os valores de custeio são até R$ 2.500,00 e prazo de pagamento 

de até dois anos e investimento de até R$ 5.000,00 com prazo de pagamento e até 

oito anos e carência de até cinco anos.  

 Grupo D: são os agricultores com renda anual bruta superior a 14.000,00 e limitada 

R$ 40.000,00. O valor do custeio é de R$ 6.000,00, com prazo de carência de até 

dois anos, e, investimento, de R$ 18.000,00, com prazo de pagamento em até oito 

anos com carência de até cinco anos.  

 Grupo E: (Proger Familiar Rural), abrange os agricultores com renda familiar anual 

bruta entre R$ 40.000,00 e R$ 60.00,00, com valores máximos de custeio de R$ 

28.000,00 com prazo de até dois anos, e investimento máximo de R$ 36.000,00, 

com prazo de pagamento de até oito anos e, com três anos de carência.  

A linha de financiamento da infra-estrutura e serviços municipais: (Pronaf-M), tem 

como objetivo ampliar, implantar e promover a modernização da infra-estrutura local, 
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para assegurar o desenvolvimento da agricultura familiar nos municípios. Os municípios 

são responsáveis pelos projetos de apoio ao desenvolvimento local, com a participação 

do Conselho de Desenvolvimento Rural que também fazem a gestão dos recursos e 

supervisionam a execução das obras de infra-estrutura.  

Quanto á linha de capacitação profissional, o objetivo é promover a formação dos 

agricultores de modo que eles adquiram os conhecimentos necessários ao bom 

desempenho de suas funções, por meio de treinamento, habilidades para o uso de 

tecnologias e elaboração de planos de desenvolvimento rural. 

Em relação à linha de negociação de políticas públicas, o princípio básico 

orientador é a integração das três instâncias de decisão (federal, estadual e municipal), 

para unir forças a fim de articular os programas disponíveis para atender as 

necessidades da agricultura familiar.  

Conforme o Manual Operacional do Pronaf são os seguintes organismos que 

integram a estrutura do Programa:  

No plano Federal – o Programa é coordenado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA, dentro do qual se encontra a Secretaria de Agricultura 

Familiar – SAF, responsável pela coordenação das diversas linhas de ação do Pronaf e 

todos os programas voltados para a agricultura brasileira; a Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial – SDT, que gerencia a modalidade Pronaf Infra-estrutura e 

serviços municipais, além de órgãos e entidades de âmbito nacional, públicos e 

privados. Tem como principais atribuições: a definição de diretrizes; implementar as 

decisões do Conselho; prestar assessoria aos Estados, municípios e organizações de 

agricultores na elaboração de convênios com o Ministério; emitir pareceres e fiscalizar a 

aplicação dos recursos. 
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No plano Estadual, a administração do Pronaf é de responsabilidade dos 

governos estaduais, através do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – CEDRS, Secretaria Executiva Estadual do Pronaf, Incra, instituições 

oficiais de assistência técnica e extensão rural e outras entidades públicas e privadas. 

Tem como atribuições dar apoio aos projetos do Programa Municipal de 

Desenvolvimento Rural – PMDR; promover a integração entre o governo estadual, 

municipal e as organizações parceiras; analisar e acompanhar a execução dos projetos 

de desenvolvimento rural e apoiar as organizações dos produtores. 

No plano Municipal, o Pronaf é gerido através da ação conjunta das instituições 

parceiras, Prefeitura, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – 

CMDRS, organizações de agricultores: sindicatos, cooperativas e associações, órgãos 

de extensão rural e outras entidades públicas e privadas. 

 A constituição dos Conselhos é de responsabilidades das prefeituras, que têm 

também como atribuição, elaborar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural do 

município, celebrar convênios e contratos e contrapartidas.  Por seu lado, o Conselho 

tem como atribuição, analisar e aprovar o PMDR, fiscalizar a aplicação dos recursos, 

promover a articulação entre agentes financeiros, agricultores e organizações, elaborar 

relatórios e pareceres e articular-se com a Secretaria Executiva do Pronaf. 

A partir dessa configuração, o Pronaf é considerado uma política inovadora pela 

tentativa de introduzir um padrão de gestão social, que significa, segundo o documento 

oficial, um modelo de prática de participação social em que os agricultores familiares e 

suas organizações são os principais protagonistas interessados na formulação e 

implementação das ações de desenvolvimento patrocinadas pelo programa e geridos 

no âmbito municipal. 
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Através de seus princípios gerais, como a descentralização e a parceria, lança as 

bases para a introdução de um novo modelo de relação entre Estado, políticas públicas 

e sociedade civil. Processo que já vem sendo conduzido no campo de outras políticas 

públicas como as de saúde e educação.  

Nessa tendência à descentralização, um aspecto que se sobressai é a 

transferência de responsabilidades das esferas federais para as municipais, como 

forma de estimular o apoio às demandas locais, fomentando iniciativas, negociando 

compromissos com os setores produtivos e representativos, no sentido da integração 

social com os diferentes setores da sociedade, para a promoção socioeconômica dos 

municípios.  

O Pronaf, com essa configuração de políticas públicas, se auto-define como um 

programa de parceria entre o governo federal, estadual, municipal e a iniciativa privada 

e, como espaço de democratização de poder e ação a ser executado de forma 

descentralizada, cujos beneficiários e parceiros deverão participar de todas as fases – 

programação, execução e gestão dos recursos e avaliação. 

Os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural - CMDR constituem 

espaços essenciais de representação dos interesses dos agricultores familiares, com 

participação paritária entre os representantes dos agricultores e sociedade civil local 

(Manual Operacional do Pronaf, 1996). A paridade se refere à configuração da 

representatividade de forma que, os representantes dos agricultores familiares tenham 

no mínimo 50% dos cargos. 

Nesse contexto, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, aparecem 

ao mesmo tempo, como um espaço dentro do qual se discute os problemas locais e se 

escolhem prioridades, mas também significa lugar de disputa de interesses e jogo de 
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forças que se estabelecem dentro dos conselhos, quando se trata de definir a 

microrregião e os projetos que serão implementados e a gestão dos recursos do 

programa.   

O Pronaf por ser um Programa relativamente novo, vem passando por 

reformulações para melhor cumprir o seu objetivo e atender com mais eficiência o 

público alvo. Novas linhas de crédito especial foram acrescentadas, como o crédito 

rotativo (Rural Rápido), o crédito integrado coletivo, utilizadas por associações, 

cooperativas e outras pessoas jurídicas que tenham no seu quadro beneficiários do 

Pronaf; o Pronaf-agregar (Projeto de Agregação de Renda da Agricultura Familiar); 

Pronaf-Alimentos; Pronaf-Semi-Árido; Pronaf Mulher; Pronaf-Jovem Rural; Pronaf-

Agroecologia; Pronaf-Turismo Rural; Pronaf-Pesca. 

Não obstante à proposta ousada e o reconhecimento que hoje se atribui ao 

Pronaf, após dez anos de sua criação, os estudos e avaliações que vêm sendo 

realizados apontam avanços e sucessos, mas também, destacam vários obstáculos na 

sua operacionalização. Algumas avaliações do desempenho do Pronaf colocam em 

destaque a necessidade de se rever os pontos de estrangulamento do Programa. 

Segundo Abramovay & Veiga (1999), o programa representa uma evolução em 

relação ás políticas anteriores. Destacam como pontos positivos do programa a 

inclusão dos agricultores antes excluídos do sistema de crédito rural e o 

reconhecimento destes agricultores familiares, como uma categoria produtiva que tem 

uma função social na sociedade, a criação de um espaço de negociação entre 

agricultores, governo e sociedade civil e o enfoque territorial, onde os Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento tem um papel importante na construção da democracia 

e da cidadania.  
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Mattei (2001, p. 36) avalia o Programa pelo bom desempenho em termos de 

aumento sucessivo do número de contratos de custeio, de investimento e pelo 

montante de recursos liberados durante as safras, para todos os grupos de 

beneficiários. Destaca que na safra de 1999/2000, o número de contratos era de 

927.609, passando na safra seguinte para 3.654.770 com um montante de recursos da 

ordem de R$ 8.859.859.940,75. Em termos de contratos de custeio dos 735.454 

contratos, 303.127 eram do grupo C (41%) e 337.626, do grupo D (46%). Na safra de 

2000/2003, dos 654.160 contratos de custeio, 389.580 beneficiaram agricultores do 

grupo C (60%) e 243.727 foram para o grupo D (37%). Também se beneficiaram com 

10.550 contratos os agricultores do grupo A/C, os beneficiários egressos da reforma 

agrária. Segundo o autor, essa cobertura revela a tendência crescente em beneficiar o 

segmento da agricultura familiar, que antes não tinha acesso ao financiamento agrícola. 

Bittencourt (2003) analisa a distribuição desigual do crédito rural entre as 

regiões, destacando que a região Sul sempre foi contemplada com maior dotação de 

recursos, por influência maciça dos setores agroindustriais a quem estão vinculados os 

agricultores consolidados, como também, maior organização dos agricultores do 

Centro-Sul. Destaca ainda, o acesso diferenciado ao crédito pelos diferentes estratos 

de agricultores e a inadequação dos agentes financeiros tradicionais para trabalharem 

com os agricultores mais pobres. Na mesma análise o autor faz a crítica aos altos 

custos operacionais, despendidos pelo Tesouro em decorrência das tarifas cobradas 

pelos agentes financeiros para administrar os recursos do Pronaf13. 

                                                 
13 Segundo o autor, o Banco do Brasil recebeu do FAT, R$ 25,00, a preço de 1996,  por cada contrato de custeio, 
chegando a ter um ganho neste mesmo ano de R$ 36 milhões de reais. 
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Outros autores, como Carneiro (1997), fazem a crítica da visão economicista que 

perpassa o Pronaf. Segundo a autora, há uma contradição no discurso do Pronaf ao 

afirmar que pretender construir um “novo padrão de desenvolvimento rural sem os vícios do 

passado” (Brasil/ MAA/ Pronaf, 1996), uma vez que não propõe um outro tipo de modelo 

tecnológico, em substituição à lógica produtivista, característica marcante da fase da 

modernização conservadora e incompatível com a sustentabilidade ambiental e com a 

perspectiva de um novo paradigma de desenvolvimento rural. 

Rosa (1995), afirma que o programa possui além de entraves de ordem 

estrutural, referente à continuidade na distribuição desigual dos recursos entre regiões 

e agricultores, apresenta ao mesmo tempo, problemas de ordem conceitual e 

operacional que dificultam sua operacionalização e abrangência espacial dos recursos. 

 Kageyama (2003) questiona o fraco desempenho do Programa, a partir do 

pequeno impacto que provoca no aumento da produtividade agrícola, na melhoria da 

renda e da qualidade de vida e chamam atenção para a dificuldade de acesso ao 

crédito pelos agricultores familiares, embora considerados beneficiários prioritários do 

Programa. 

No outro lado, encontram-se aqueles como Abramovay & Veiga (1999, p. 45-46) 

que acreditam na eficácia do Programa que, apesar dos limites apresentados, “está 

conseguindo produzir o ambiente institucional necessário à ampliação da base social da política 

nacional de crédito e de desenvolvimento rural”.  

Todas essas críticas mostram que a simples criação de um programa de crédito 

voltado para a agricultura familiar não se torna suficiente se a ênfase de sua execução 

se voltar apenas, para o apoio à produção e à produtividade, prevendo tão somente 

questões de ordem econômica, sem a devida atenção às peculiaridades que 
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apresentam o segmento da agricultura familiar nas diferentes regiões do país e sem 

uma busca à integração com outras políticas públicas importantes para o bem-estar da 

população rural e para promover as transformações desejáveis no campo. 

 
2.2.2 Características e desempenho do Pronaf - Crédito 
 

Historicamente, o crédito rural é considerado um instrumento de 

desenvolvimento e suporte produtivo, indispensável a toda economia rural, seja para o 

grande, o médio ou o pequeno produtor rural. Ao mesmo tempo em que é considerado 

instrumento necessário para impulsionar a agricultura, sua concessão tem sido restrita 

aos grandes proprietários rurais, que amparados em sua situação política e econômica 

privilegiada, têm acesso rápido e constante a crédito rural. 

A Lei nº 4.829, de 05/11/1965, Art.2º “Considera-se crédito rural o suprimento de 

recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a 

produtores rurais, ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se 

enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor”.    

Segundo os postulados legais, o crédito rural tem como objetivos: estimular o 

incremento dos investimentos rurais, o custeio da produção e comercialização dos 

produtos agrícolas e fortalecer economicamente os produtores rurais, notadamente os 

pequenos e médios. Ao lado da função de impulsionar e garantir o plantio em cada 

safra existe também, a obrigatoriedade de sua aplicação nas atividades exclusivas do 

processo produtivo da agropecuária, conforme Resolução do Banco Central, nº 2.852, 

de 3/07/2001, na qual dispõe sobre a obrigatoriedade da fiscalização do crédito rural e 

atenta à correta aplicação dos recursos públicos. 
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A primeira experiência de crédito rural no Brasil14 data do período colonial e tinha 

como característica básica, baixas taxas de juros e aumentos constantes no volume de 

crédito a cada ano e voltava-se basicamente ao setor industrial e agroexportador. No 

auge do processo de modernização conservadora, o crédito rural foi o principal vetor do 

desenvolvimento agrícola, principalmente das grandes propriedades rurais, através do 

financiamento de máquinas, implementos agrícolas e insumos, descartando durante 

muito tempo, os pequenos agricultores radicados em áreas com restrições naturais e 

econômicas como o Norte e Nordeste (Santos, 2000). 

Esse panorama passou a sofrer modificações, com a criação do Pronaf, através 

do qual as linhas de financiamento de crédito de custeio e investimento são acessadas 

com mais facilidade pelos agricultores familiares, apesar das distorções que ainda 

existem na sua operacionalização.  

A linha Pronaf-crédito tem por objetivo, dar suporte financeiro às atividades 

agropecuárias e não-agropecuárias, exploradas pelos agricultores familiares, através 

das modalidades de custeio e investimento financiando além das atividades 

agropecuárias, a aqüicultura e o extrativismo e das atividades não-agrícolas, o 

artesanato e o turismo rural. 

Através do crédito de custeio, podem ser financiados insumos como sementes, 

adubos químicos ou naturais e mão-de-obra complementar necessária ás atividades 

produtivas, com a aprovação dos agentes financeiros e estipulação de um prazo de até 

                                                 
14 A primeira experiência e crédito rural brasileira ocorreu no período colonial quando Mauricio de Nassau, à frente 
da Companhia das Índias ocidentais, realizava operações de financiamento para os proprietários de engenho de 
açúcar de Pernambuco, para a compra de escravos, máquinas e ferramentas de trabalho. Com a posterior criação do 
Banco do Brasil (1908) e da Casa da Moeda, ficaram encarregadas de fazer empréstimos para a agricultura e para o 
restante da sociedade da época. Neuman, mímeo, Disponível em:http://www.agina.pt/arquivo/Artigo.asp?ID=3033, 
Acesso em: 10 fev. 2001.  
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dois anos para o pagamento da dívida.  O crédito de investimento é destinado ao 

financiamento da implantação, ampliação e modernização da infra-estrutura de 

produção como, a compra de matrizes de gado bovino, caprino ou ovino, silos, bretes, 

cercas, construção de pequenas barragens, implantação de fruticultura, compra de 

máquinas e equipamentos agrícolas, tendo por obrigatoriedade o projeto técnico que 

deverá ser seguido, na aplicação dos recursos recebidos. O prazo de pagamento nesta 

modalidade estende-se para até dez anos, com até cinco anos de carência.  

As verbas para o financiamento da produção originam-se do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador - FAT, das exigibilidades bancárias e dos Fundos Constitucionais do 

Centro-Oeste – FCO e do Nordeste - FNE. São concedidos por intermédio do Banco do 

Brasil, Banco do Nordeste do Brasil e bancos estaduais e privados para serem 

aplicados em investimento e custeio agropecuário.  

Segundo Schneider et al (2004), a disponibilidade de recursos para estas duas 

modalidades, não se mostraram eqüitativa quanto à sua distribuição. No início da 

operacionalização do Programa, o crédito de custeio recebeu um volume maior de 

recursos, tendo em vista que o crédito de investimento só começou a operar mais 

efetivamente a partir de 1997. No primeiro ano de sua operacionalização, o Pronaf 

apresentou um modesto desempenho, principalmente pelas dificuldades de acesso aos 

agricultores familiares, devido às exigências impostas pelos agentes financeiros. 

Para Belik (2000), alguns fatores são limitantes à concessão de crédito do 

Pronaf. Destaca dentre outros, a pouca agilidade do sistema bancário na tramitação 

dos contratos, a falta de pessoal capacitado e o desinteresse das agências financeiras 

nas operações do crédito do Programa, além do excesso de burocracia e exigências de 
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garantias. Tais exigências como garantias reais, hipotecas dos imóveis e avalistas 

excluíam posseiros, assentados da reforma agrária e pequenos produtores, com 

possuem pouca capacidade financeira e não atendem ao perfil exigido pelos Bancos, 

gerando assim, exclusão e colocando em risco a efetividade do Programa.  

A Secretaria de Agricultura Familiar – SAF vem procurando aprimorar a oferta do 

crédito por meio de instrumentos que proporcionem mais eficiência no repasse dos 

recursos, dentro dos quais se destaca a criação de fundos de aval municipal ou 

estadual, visando ampliar o crédito para os agricultores desprovidos de garantias reais 

e a atuação de cooperativas de crédito, que trabalham com menores custos dos que os 

aplicados pelo sistema financeiro. 

Outra forma de democratização é a linha do Pronaf-Rápido, que é um crédito 

rotativo que facilita o acesso e reduz as exigências que retardavam a liberação dos 

empréstimos no caso de pequenos valores. Esta modalidade segundo Belik (2000), 

elimina o poder discricionário dos gerentes de bancos, diminui a burocracia e os custos 

administrativos das operações financeiras15, apesar de apresentar também, limites 

operacionais. 

O Pronaf, visando beneficiar os agricultores, tem ampliado suas formas de 

acesso, ampliando os valores limítrofes do financiamento de custeio e investimento e 

reduzindo taxas de juros. Para Bittencourt (2003), no lançamento do Programa, os 

encargos de custeio eram de 16% ao ano, com um bônus de adimplência de 25% na 

taxa de juros e um limite de R$ 5 mil para o crédito de custeio e R$15 mil para o crédito 

de investimento, valores estes que permaneceram até 2003. A continuidade das 

                                                 
15 O crédito rotativo do Pronaf foi autorizado pela LEI nº 9.138 de 29/11//1995 e abriu espaço legal, para a 
instituição do cartão de crédito de custeio, aos agricultores. 
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pressões dos agricultores e de organizações como o Conselho Nacional da Agricultura 

e da Contag, permitiram um ajuste nas taxas de juros que em 2004, se tornaram fixas 

com um percentual de 4% ao amo para custeio e investimento, mantendo-se inclusive, 

o bônus de adimplência de 25% sobre as parcelas pagas em dia.  

A cada Safra, o governo disponibiliza cada vez mais recursos para o 

financiamento da produção familiar. Em 2003/2004, foram disponibilizados R$ 5,4 

bilhões de reais, com a previsão de elevar o número de contratos de 970 para 1.400 

contratos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2005), pelo alto 

índice de inclusão que o Pronaf vem apresentando, era imperioso o aporte de mais 

recursos para a Safra de 2004/2005, o que fez o governo disponibilizar R$ 7 bilhões de 

reais para atender cerca de 1,8 milhões de famílias, e para o Plano Safra 2005/2006, 

foram disponibilizados R$ 9 bilhões de reais visando à melhoria de renda dos 

agricultores. 

O Nordeste, durante o processo de implementação do Pronaf, recebeu pouca 

atenção em termos de disponibilidade de crédito de custeio e investimento. No período 

de 1997 a 2002, enquanto a região Sul ficou com 59,9% dos recursos, o Nordeste 

recebeu apenas 14,9%. Na Safra 1999/2000, já se observa uma mudança, ao serem 

liberados para agricultores nordestinos, em torno de R$ 500 milhões, mas era ainda 

muito pouco porque representavam 23% do valor aplicado nacionalmente. 

Essa tendência começa a mudar devido às pressões das organizações de 

produtores quando o Pronaf antecipou liberação de recursos para o Nordeste no Plano 

Safra 2003-2004, da ordem de R$ 1 bilhão de reais, que beneficiaria 500 mil 

agricultores (DESER (2003). Essa expansão se deveu á grande demanda e a criação 

de novas linhas de financiamento como Pronaf Alimentos (Fome Zero), Pronaf Mulher e 
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Pronaf jovem (Pronaf, 2003) 16. A linha de micro crédito do Pronaf que contempla os 

agricultores enquadrados no Grupo B, tem se mostrado amplamente aceita e segundo 

a Secretaria de Agricultura Familiar – SAF (2005), no Plano Safra de 2003/2004 foram 

destinados R$ 193,3 milhões que representa 219% superior aos R$ 60,5 milhões 

liberados período de 2002-2003 

Outra modalidade de financiamento que vem se expandindo no Nordeste é a 

linha Pronaf-semi-árido, que tem como objetivo financiar a construção ou o 

melhoramento de infra-estrutura hídrica das unidades produtivas, através da construção 

de cisternas, pequenas barragens, dessalinização da água, como forma de enfrentar as 

secas que acometem a região. No Plano Safra 2004/2005, foram contemplados no 

Nordeste, em torno de 170 mil agricultores familiares nas modalidades de custeio e 

investimento, a fim de melhorar as condições de precariedade em que se encontravam. 

Em Pernambuco, o montante de recursos e de contratos tem crescido 

consideravelmente no período de 1996 a 2004. A média anual de contratos no governo 

de FHC foi de 13.924, no governo Lula ela sobe para 44.298 contratos, representando 

uma média quase três vezes maior do que no governo passado. 

 

2.2.3 Pronaf-Crédito no Nordeste: algumas indicações de impacto 

  

Na concepção mais geral do Pronaf, estão contemplados recursos e ações 

necessárias ao desenvolvimento rural como o crédito para produção, recursos para a 

infra-estrutura, serviços e capacitação. Sem perder de vista esta totalidade de ações, 

faremos a seguir, a análise apenas dos principais resultados apresentados pelo Pronaf-
                                                 
16 Disponível em: http:// www.Pronaf.gov.br /noticiais/2003/10_02b.htm. Acesso em: 12 set. 2005. 
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crédito, na pesquisa realizada no Nordeste pelo Instituto Interamericano de Cooperação 

para a Agricultura Técnicas - IICA, que contemplou os Estados do Ceará – municípios 

de Viçosa, Crateús e Limoeiro do Norte, no Rio Grande do Norte, os municípios de São 

Pedro do Potengí, e em Alagoas, os municípios de Arapiraca, Palmeira dos Índios, 

Igreja Nova e Penedo. No Ceará, foram selecionados 300, agricultores, no Rio Grande 

do Norte, 60 agricultores e em Alagoas 300 agricultores (VERAS, 2002).    

A pesquisa foi realizada sob a orientação de um coordenador e equipes de 

pesquisadores, em cada estado, aplicaram os questionários – instrumentos de coleta 

de dados usados na pesquisa – de forma paritária entre agricultores que tinham 

recebido o crédito do Pronaf para custeio ou investimento e agricultores que não 

tiveram acesso aos recursos públicos. 

Diante da abrangência dos dados levantados, destacamos apenas alguns 

aspectos da pesquisa que consideramos mais importantes para verificar a influência do 

Pronaf-crédito nas condições produtivas dos agricultores que participaram do estudo. 

 O perfil dos agricultores beneficiários do Pronaf em todos os Estados reflete a 

precária situação da população rural do Nordeste. Em sua maioria são analfabetos e 

aqueles que foram à escola possuem uma baixa escolaridade, tendo em média apenas 

2 anos de estudo. No conjunto dos municípios pesquisados, predomina pequenas 

propriedades, ocupando área inferior a 10 hectares, o que caracteriza a predominância 

de minifúndios na região. 

 A agricultura é predominantemente familiar e voltada para a produção de 

gêneros de subsistência que se destinam ao auto-consumo e à pequena 

comercialização, nos quais se incluem o milho, feijão, mandioca e batata doce. O cultivo 

do algodão é praticado em pequena escala em todos os Estados, assim como, o fumo 
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em Alagoas. No semi-árido, a criação de gado bovino e caprino aparece associada à 

agricultura de subsistência e funciona muito mais como poupança, quase sempre 

utilizada pelos agricultores em momentos de grande necessidade. Trata-se de 

pequenos criatórios, que não chegam a ser propriamente um plantel organizado e 

direcionado para a comercialização. 

Segundo a pesquisa, a agricultura praticada nos municípios, apresenta um fraco 

dinamismo, e apesar dos agricultores pesquisados, se manterem na agricultura, a renda 

monetária do trabalho agrícola em geral, não atinge 50% do total da renda familiar, 

quem assume destaque no cômputo geral da renda, é o trabalho não-agrícola e a renda 

de aposentadoria.   

O fraco desempenho da agricultura familiar, praticada na região, teve reflexos 

negativos no rendimento da terra que se mostrou insuficiente em termos de volume de 

produção e no uso de tecnologia, que permaneceu em níveis rudimentares. A baixa 

utilização de insumos químicos, do uso de máquinas, implementos agrícolas e a baixa 

produtividade agrícola, sugerem que o reduzido montante de crédito disponibilizado aos 

agricultores, principalmente, aqueles menos capitalizados, não foi suficiente para 

modificar e melhorar o desempenho da agricultura familiar no Nordeste.  

 A referência à tecnologia é muito mais para mostrar como assinala Porto (1997), 

que não existe no Nordeste uma democratização em termos de acesso às inovações 

tecnológicas pelos pequenos agricultores, de modo que possam se beneficiar do 

progresso tecnológico, com tecnologias adequadas à sua realidade, ao invés de 

simplesmente consumir indistintamente adubos e insumos, como sinônimo de 

modernização. 
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No tocante à pecuária, esta também, apresentou sinais de pouco crescimento, 

apenas no município de Palmeira dos Índios existe uma razoável produção de leite, 

mas com pouca expressão e inserção nas cadeias produtivas do leite e seus derivados. 

A assistência técnica, tanto pública quanto privada, é um serviço praticamente 

indisponível para os agricultores familiares, principalmente aqueles menos capitalizados 

e público alvo do Programa. Apesar de todas as limitações, vale lembrar que, a 

inadimplência é praticamente inexistente, segundo o cadastro bancário. 

Em todos os Estados que participaram da pesquisa, os dados revelaram que 

foram bastante reduzidas as chances dos agricultores incluídos no Pronaf, de 

alcançarem renda familiar, via produção agrícola, capaz de melhorar o nível de vida da 

família. Ao contrário, constata-se uma tendência à elevação da renda anual dos não 

Pronafianos como pode ser visto na tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1 - Rendimento médio anual dos estabelecimentos por grupo de produtores 

pesquisados: Com Pronaf e Sem Pronaf por Estado -2000.  

Renda Média  

Estados Com Pronaf Sem Pronaf 

Ceará 2.759,42 4.446,54 

Rio G. do Norte 3.599,69 4.945,95 

Alagoas 5.800,91 5.335,97 

FONTE: Relatório do CNPq, Veras, 2003. 

No cômputo geral, a renda declarada pelos agricultores familiares é muito baixa, 

tanto no grupo assistido pelo Pronaf quanto pelos não assistidos, atingindo um patamar 
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médio em torno um salário mínimo ou até menos. Esse é sem dúvida, um dos 

indicadores do grau de pobreza rural na Região. 

Partindo-se desses resultados, a análise mostra e sugere que, a proposta do 

Pronaf de oferecer crédito para promover a geração de renda dos agricultores, encerra 

uma contradição do Programa, uma vez que o crédito rural não foi suficiente para 

causar impacto positivo na renda dos beneficiários e superar a dos agricultores não 

incluídos no Pronaf. 

No entanto, apesar dessa constatação, não podemos afirmar que tal ocorrência 

represente uma ineficácia do Programa. Muitos motivos poderiam estar por trás desse 

resultado, como por exemplo, as diferentes formas de organização da produção 

utilizadas pelos agricultores, o uso de estratégias inadequadas para gerar renda, as 

oportunidades que se apresentaram para cada grupo no decorrer do processo 

produtivo, maior ou menor número de mão-de-obra disponível, fragilidade dos solos, 

disponibilidade de assistência técnica e acesso a redes de solidariedade.  

Nesse contexto de dificuldades e precariedade de vida dos agricultores 

entrevistados, um ponto importante que destacamos na pesquisa realizada em Alagoas, 

foi que a maioria (60%) desses agricultores usou o crédito no atendimento das 

necessidades básicas da família. Esse fato coloca em destaque uma série de 

elementos que precisam ser mais bem observados quando da formulação das políticas 

públicas destinadas à agricultura familiar, principalmente no Nordeste.  

Diante dessa realidade, surgem algumas indagações: como entender o Pronaf 

no contexto das políticas públicas? Qual o papel que assume o crédito rural no 

cotidiano de vida e produção dos agricultores familiares? Qual a importância do 

Programa para a valorização da agricultura familiar? Enfim, qual a viabilidade dessa 
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política, se ela não consegue mudar o quadro de fragilidade dos agricultores que a ela 

se vinculam? 

Diante dessas colocações, consideramos importante que políticas públicas como 

o Pronaf, leve em conta as peculiaridades da agricultura familiar. Sem a compreensão 

de sua estrutura e a observação de sua dinâmica, será difícil compreender suas 

fragilidades, potencialidades e as condições nas quais ela existe e se reproduz. Mais 

grave ainda, é tratá-la de forma abrangente, usando instrumentos de políticas que a 

unifica em procedimentos, e espera resultados únicos para diferentes tipos de 

agricultores. Nesse caso, não basta atrelar o crédito à geração de renda. Antes, é 

preciso entender que a heterogeneidade das situações concretas vividas pelos 

agricultores é tanta, que somente a partir da sensibilidade e da percepção de seus 

matizes, será possível compreender de fato a dinâmica da agricultura familiar e sua 

realidade multiforme, a fim de traçar políticas adequadas à sua realidade.  

 Foi a partir do conhecimento sobre o desempenho do Pronaf-crédito nos 

municípios nordestinos pesquisados, que surgiu o nosso interesse em estudar o uso do 

crédito rural pelos agricultores beneficiários do Pronaf em Pernambuco sobre o qual, 

traremos no Capítulo 4 desta tese. 
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CAPÍTULO 3 

 

O CENÁRIO DO ESTUDO 

 

3.1 Altinho: lócus da pesquisa 

 

3.1.1 Apresentando o município 

 As origens do município remontam ao período colonial, com a formação da 

Sesmaria Ararobá, da qual pertencia a Fazenda Nossa Senhora do Ó e o Sítio do 

Altinho, na Região Agreste. O desbravador e fundador das terras altinenses foi o 

Capitão Antonio Vieira de Melo. Posteriormente, essas terras foram transferidas para o 

neto, José Vieira de Melo, que em 1750 criou um povoado localizado na confluência do 

riacho Taquara com o rio Una, que deu o nome de Altinho, por se localizar no alto de 

uma colina.  

O respeitado fazendeiro, dotado de princípios religiosos, erigiu em 1773, uma 

Capela sob a devoção de Nossa Senhora do Ó, conseguindo com isso, atrair grande 

número de fiéis e iniciar o processo de povoamento da localidade, elevada á Vila, pela 

Lei Provincial nº 1560 de 1881 e à categoria de cidade através da Lei nº 400 de 28 de 

junho de 1899, constituído pelos distritos: Ituguaçu e pelos povoados: Cabeça de 

Negro, Guaraciaba e Taquara de São Pedro. 
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O município de Altinho está localizado na Mesorregião do Agreste Meridional e 

microrregião do Brejo pernambucano, a 163 km da capital do Estado e a 38 km do 

município de Caruaru. A área fisiográfica do Agreste, na qual se encontra Altinho, 

destaca-se por ser um espaço de transição entre a Zona da Mata e o Sertão17, com 

características físicas e climáticas que se alternam entre áreas secas e úmidas e clima 

quente e seco. 

O Agreste, diferentemente da zona canavieira que desenvolveu uma organização 

agrária do tipo plantation e uma estrutura social em torno dos "barões do açúcar", 

estruturou-se sob uma sociedade menos rígida e menos senhorial. Porém, não deixou 

de apresentar uma estratificação social, em cujo ápice da pirâmide social se encontrava 

um reduzido número de grandes fazendeiros, seguidos de uma camada de médios 

proprietários e, na escala abaixo, um grande número de pequenos proprietários 

minifundistas que constituíam com os agricultores sem terra, parceiros e trabalhadores 

assalariados, a camada inferior da estrutura social da região.  

Essa diferenciação social se fazia visível nas atividades que desenvolviam os dois 

estratos de produtores, de um lado, os grandes produtores voltados para a criação de 

gado e de lavouras de maior valor comercial, como o café, e de outro, os pequenos 

agricultores, que se dedicavam à lavoura de subsistência como o milho, feijão e 

mandioca, e a criação de pequenos animais. 

Com a intensificação do fenômeno da pecuarização, a partir da década de 1970, 

ocorreu a substituição da lavoura pela pecuária e pelo capim, promovendo com isso, a 

                                                 
17 As regiões fisiográficas de Pernambuco se dividem em: Zona da Mata compreende: área do litoral, área da 
monocultura da canavieira e a área da cana-de-açúcar e outras lavouras; A Zona do agreste: agreste sub-úmido, 
agreste semi-árido; Zona do sertão: depressão sertaneja, sertão do Alto-Pajeú, sertão do Araripe, brejo de triunfo, 
várzeas e ilhas São Francisco. Esclarecemos que somente em parte essas regiões coincidem com as microrregiões 
homogêneas do IBGE.  
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expulsão da mão-de-obra rural dependente da agricultura de subsistência. Como diz 

Melo (1980, p.10), o capim expulsa a policultura alimentar e o gado tange o homem. 

Como resultado desse processo, ocorreu a redução dos postos de trabalho com o 

decréscimo das terras disponíveis para a lavoura e o quase desaparecimento da 

parceria, prática muito comum até mesmo entre os proprietários da região. Em 

conseqüência, cresceram os movimentos migratórios, responsáveis em grande parte, 

pela expansão dos já existentes bolsões de pobreza na periferia urbana das cidades de 

médio e grande porte do Estado. 

O fenômeno das secas que castiga a Região Nordeste atinge o Agreste 

pernambucano afetando sua economia, reduzindo a produção agrícola e 

conseqüentemente, aumentando a situação de pobreza e precariedade das condições 

de vida de sua população. As medidas de intervenção do Estado em todo o Nordeste 

contemplaram o Agreste, no entanto foram capazes de romper com os níveis de 

pobreza e as desigualdades sociais que ainda são visíveis na região. 

Altinho, nesse contexto, não está isento desses reflexos. Destacando-se como um 

dos municípios mais antigos e, também, um dos mais pobres do brejo pernambucano. 

De acordo com o Censo Demográfico (2000), acolhe uma população de 22.131 

habitantes e densidade demográfica de apenas 48,7 habitantes por Km², possui área 

geográfica de 454,48 Km² (IBGE, 2002). 

 O perfil demográfico do município é predominantemente rural (52%) e mostra uma 

tendência de crescimento negativo, a partir de 1970, como mostra o Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Evolução da população (Fonte: IBGE/2000) 
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Do ponto de vista de sua economia, Altinho apresenta um fraco dinamismo em 

termos de atividades produtivas. No passado, a economia agrícola do município tinha 

por base o algodão e o café, mas a extinção destas culturas em 196018 afetou 

fortemente a frágil economia do município. Atualmente, sua base econômica se 

concentra na atividade agropecuária que tem uma participação de 18, 6% no PIB 

municipal, com predominância do sistema gado-policultura entre os agricultores 

familiares do município, e a pecuária leiteira praticada pelos grandes e médios 

produtores. 

                                                 
18 O café era uma cultura bastante importante para a economia da região e dos municípios, que a cultivavam como 
Altinho. Porém a partir da década de 1970, com o processo de pecuarização, as áreas de cultura agrícolas foram 
substituídas pelo capim para o gado, agravada ainda pela alta competitividade da cultura na região Sul do País, 
principalmente São Paulo, que terminou por levar á quase erradicação da cultura. O algodão por seu turno, foi extinto 
pela praga do bicudo que se alastrou, dizimando totalmente a sua produção. Ver MELO (1980). 
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A estrutura fundiária do município tem um desenho territorial que se caracteriza pela 

predominância de pequenos e médios estabelecimentos rurais, conforme se pode ver 

na tabela 2 

 
Tabela 2 Estrutura Fundiária do Município de Altinho (Censo 2000) 
 

Estratos (em ha) Nº de Estabelecimentos Área (ha) 
0 a 10 2.897 7.341 
10 a menos de 100 639 15.704 
100 a menos de 1000 50 10.504 
Mais de 1000 02 3.100 
Total 3.588 36.649 
FONTE: Censo Agropecuário / IBGE, 1995-1996.  
  

Do total de estabelecimentos rurais, 94,2% são explorações familiares, que ocupam 

59,2% da área total do município. Apesar do grande número de minifúndios, não se 

pode ignorar que o município ainda convive com a grande propriedade: basta lembrar 

que dois estabelecimentos, apenas, ocupam uma área correspondente a quase metade 

(42%) daquela ocupada pelos 2.897 estabelecimentos rurais ocupados por pequenos 

agricultores. 

Do total de pessoas ocupadas no município, a agropecuária participa com 58,8% 

desse contingente. O setor de serviços comparece com 28,3% da população ocupada, 

sendo a administração pública responsável por 89,2% dos empregos municipais (IBGE, 

2000). Nessa composição, o PIB per capita do município em 2000, foi de 1.709,00 

reais19, o que indica a existência de uma população de baixo poder aquisitivo, como 

pode ser visto no Gráfico 2. 

 
                                                 
19 Dados informados pelo CONDEPE/FIDEM/2004, com base no IBGE. 
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 Gráfico 2 Altinho: Distribuição da população segundo o nível de renda 

% em relação ao total da família 
Fonte: IBGE, 2000
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A situação de pobreza em que vive a população de Altinho é confirmada pelo seu 

IDH-M20que é de 0,590, ocupando o município na 83ª posição no ranking estadual e a 

4.321ª no ranking nacional (MDS,2006). Segundo o Atlas de Exclusão Social (2003), o 

município apresenta um índice de Exclusão Social21 de 0, 339. Esse dado reflete o alto 

grau de pobreza (0,175) dos chefes de família dos quais 31,14% vivem com menos de 

um ¼ de salário mínimo e 28,78% com até meio salário mínimo, que significa a falta de 

oportunidade de emprego no município, associada a um baixo índice de alfabetização. 

De acordo com o Censo Escolar (2000) a taxa de analfabetismo em 2000 era de 50,9% 

e o nível de escolaridade da população em torno de 2,6 anos de estudo. Do ponto de 

vista da saúde, a taxa de mortalidade é de 48 por 1000 nascidos vivos, embora o 

município conte com cinco equipes do programa de Saúde da Família há mais de 

                                                 
20 O IDH-M (2000) foi constituído pelo IDH renda= 0,512, longevidade= 0,627, educação= 0,630. 
21 Este índice elaborado por Pochmann, se compõe de três componentes: Padrão de Vida Digno, Conhecimento e 
Risco Juvenil e sete indicadores: pobreza, emprego formal, desigualdade, alfabetização, escolaridade, juventude e 
violência. 

FONTE: IBGE/Censo /2000 
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quatro anos. O abastecimento d’água atinge 52,8% das moradias na área urbana, 

ficando o restante por conta de poços, fontes naturais ou outras formas de 

abastecimento, como carro-pipa, cisternas e “barreiros”. Vale ressaltar, que são 

beneficiadas pelo Programa Bolsa Família 2.885 famílias, além do cartão alimentação e 

do auxílio gás conferido a 970 beneficiários. 

Altinho, faz parte do conjunto dos municípios incluídos no planejamento 

econômico e estratégico do Governo do Estado, que tem como objetivo promover o 

desenvolvimento local e a prefeitura de Altinho, através de suas secretarias e 

lideranças locais, elaborou o Plano de Desenvolvimento Municipal, com base nas 

demandas postas pela população.  

Nesse processo, toma assento o Conselho de Desenvolvimento Rural do 

município, instituído em 2000, que tem como um dos seus principais objetivos a gestão 

do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. O Conselho 

aprecia os projetos e demandas das comunidades rurais, estabelece linhas de ação e 

prioridades. No entanto, sua realização fica sujeita às limitações da organização política 

e administrativa do município.  

O espaço de participação constituído pelo Conselho tem permitido uma 

integração maior entre “os da cidade” e os do campo”, construindo relações de 

sociabilidade e diluindo barreiras que tradicionalmente se colocam entre o urbano e o 

rural. A discussão compartilhada dos aspectos referentes à melhoria da infra-estrutura 

social do meio rural em que tomam assento o agricultor e a sociedade civil local, aponta 

para a superação da dicotomia campo/cidade e, tende à construção de uma perspectiva 

integradora entre os dois pólos. 
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3.1.2 A integração campo e cidade no município 

 

Tradicionalmente, a leitura do campo e da cidade se fazia de forma isolada, onde 

o rural era o lugar do atraso, do arcaico, do homem pobre, do camponês, da luz à vela, 

em oposição à cidade, lugar de rico, do homem moderno, de beleza, lugar do saber, do 

avanço tecnológico, das comunicações, da luz.  

A partir da década de 1970, a economia vem passando por muitas mudanças e o 

esgotamento do modelo produtivista dispensado á agricultura, abriu novas 

possibilidades de visão, sob a qual se passou a pensar a relação campo/cidade de uma 

outra perspectiva.  

Esses acontecimentos vêm promovendo um movimento de mão dupla, 

reconfigurando esses dois espaços. Por um lado, o acelerado processo da urbanização 

tem aumentado a procura por novos produtos e novos serviços vindos do meio rural. 

Por outro, a proximidade dos centros urbanos em relação às áreas rurais, vem 

provocando influências importantes, na forma de vida no campo e na demanda por 

serviços típicos da cidade. Conformando assim, uma dependência mútua que tem 

trazido ao debate a necessidade de se rever, a tradicional dicotomia criada entre o rural 

e urbano.  

Estas transformações que estão ocorrendo no meio rural, têm suscitado o 

interesse de estudiosos de diferentes campos do conhecimento, chamando a atenção 

para a nova dinâmica que perpassa o mundo rural na atualidade. Alguns estudiosos da 

questão rural têm aprofundado essa reflexão visando encontrar explicações e 

compreender a natureza das transformações ocorridas no meio rural. 
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Silva (1999) considera ser cada vez mais difícil traçar um divisor entre o rural e o 

urbano tanto, do ponto de vista espacial quanto, das atividades econômicas ou mesmo 

sociais. Nesse contexto entre o rural e o urbano ocorre um grande entrosamento, de 

forma que as mudanças do rural resultam em um contínuo do urbano/rural. 

Wanderley (2000) analisa o rural como o espaço de vida construído socialmente, 

de diversidades, mas também, de especificidades que mesmo diante das 

transformações, guarda suas singularidades, apesar da incorporação de hábitos 

urbanos. 

 Pires (2003) considera que as transformações de natureza econômica, social e 

cultural afetam a forma de produzir e viver nas localidades rurais. O rural passa a ser 

visto, como local de produção e consumo, não só de alimentos, de fibras, de grãos, 

mas também, de serviços que são amplamente requeridos hoje pelas camadas mais 

abastadas de origem urbana. O rural passa então, a ser o lugar da paz, da inocência, 

da não violência, do lazer. Essa percepção implica uma mudança, nas formas de 

análises e de políticas públicas executadas ao longo do tempo. 

Assim, a sociedade convive com um processo de transformação do mundo rural, 

em que diferentes atores passam a competir na gestão desse espaço ao mesmo tempo 

em que, rompe-se com a idéia de que o rural é setorial, ou seja, lugar exclusivo das 

atividades agrícolas e os agricultores, seus legítimos representantes e alvo privilegiado 

das políticas públicas e de projetos de desenvolvimento rural. O Pronaf encampou essa 

posição na medida em que criou linhas de financiamento para o turismo rural e o 

artesanato.  

Nesse sentido, compartilhando com a corrente que defende o rural como o 

espaço no qual se encontram e se expressam suas especificidades e suas ruralidades, 
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podemos dizer que no lócus desta pesquisa, o município de Altinho, encontramos um 

espaço rural coexistindo e interagindo com o espaço urbano e que, apesar das 

mudanças que afetam os dois mundos, guardam suas próprias diferenças e 

especificidades, por isso mesmo, coexistem e se completam. 

Diferenças e especificidades, que percebemos tão logo adentramos em direção 

aos sítios e povoados rurais. Ao percorrermos as estradas e caminhos da área rural do 

município, aos poucos ia se configurando a idéia do ambiente no qual moram, 

trabalham e vivemos agricultores familiares, alvo desta pesquisa. 

A área rural do município é constituída de doze núcleos comunitários: Letreiro, 

Jaboticaba, Ituguaçu, Bonita, Cabeça de Negro, Cruzeiro, Poços Pretos, Guaraciaba, 

Porteiras, Gonçalo Antunes, Taquara e Demarcação, que apresentam uma relativa 

homogeneidade entre si, quanto à topografia, estradas vicinais, microbacia hidrográfica 

e tipo de exploração agrícola.  

O acesso a esses núcleos e sítios se dá através de precárias estradas de barro e 

pedregulho, característico da formação geológica da região agrestina, que contrasta 

com a pavimentação das ruas e bairros da cidade. Transitar por esses caminhos em 

época de inverno, é praticamente impossível pela devastação das estradas e caminhos 

que se deterioram pela ação das chuvas, dificultando o acesso da população às feiras 

urbanas, realizadas duas vezes por semana na sede do município.  

A população rural de Altinho se distribui nos povoados e sítios próximos e a 

distância média entre uma casa e outra é entre 01 a 03 km. Os sítios estão 

relativamente afastados do centro urbano e pouco servidos de infra-estrutura como, 

estradas, transporte coletivo e estabelecimentos comerciais em geral e de produtos 

agropecuários em particular.   
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Os agricultores e suas famílias vivem grande parte do tempo, no espaço local 

dos sítios e sofrem limitações de toda ordem, desde a falta de estradas transitáveis, 

acesso à água potável até ao lazer. No entanto, não podemos dizer que se encontra em 

estado de isolamento. Os jovens se deslocam diariamente para as escolas nos 

município de Altinho, Cachoeirinha e São Caetano. Os agricultores também vão a 

essas e outras cidades vizinhas, pelo menos uma vez na semana para fazer compras 

para a família, vender sua produção ou cuidar da saúde dos filhos ou da esposa. São 

portanto, cidades que lhe são familiares e se constituem para eles, um lugar de 

experiência, de diversão, de comércio e de negócios (WANDERLEY, 2004). 

No entanto, o contato com a cidade não interfere na opção em viver nos sítios. 

Encontramos visões diferentes de olhar as duas realidades. Para uns, a vida na cidade 

é melhor pelo fácil acesso aos bens e serviços sociais, como escola e saúde. Para 

outros, a vida no meio rural tem suas vantagens, o ar puro, a tranqüilidade, a fartura em 

tempos de inverno, a convivência solidária e os laços de confiança que unem antigas 

famílias que residem na área. São concepções resultantes de relações vividas, 

construídas e interpretadas a partir de observações e experiências diferenciadas. 

No meio rural, o ponto positivo é o serviço de energia elétrica que recobre quase 

toda zona rural de Altinho. O acesso à energia significa, para a população, conforto, 

bem-estar e melhor qualidade de vida porque permite o uso da geladeira e da televisão, 

que funciona como única fonte de lazer e contato com o mundo exterior.  

No entanto, outros aspectos revelam as precárias condições de vida dos 

habitantes rurais. As habitações, apesar serem de alvenaria, são construções precárias 

em termos de acabamento e condições de saneamento, cujos dejetos e o lixo são 

jogados nas adjacências das casas ou, em alguns casos, queimados.  A maioria das 



Pronaf – Financiando a produção ou garantindo a reprodução? Um estudo de caso em Altinho/ Pernambuco 

 

127

residências possui televisão, geladeira, rádio e fogão a gás. Mas, o abastecimento de 

água é feito através de cacimbas, cisternas e barreiros, tendo como tratamento a 

cloração, método difundido no meio rural de Altinho, pelos agentes de saúde.  

O sistema de comunicação ainda é muito precário e a prestação do serviço de 

telefonia, na área rural do município, se faz através de orelhão ou postos telefônicos 

localizados em alguns núcleos comunitários, aos quais nem todos têm fácil acesso. O 

transporte coletivo público inexiste. Funciona apenas, um ônibus para os jovens que 

estudam na sede do município, disponibilizado pela prefeitura municipal. O restante da 

população se desloca por meio de “carros de lotação” e moto-táxi, serviço de origem 

urbana que vem se proliferando para o meio rural.  Em casos de doenças, os pacientes 

são transportados para o hospital da cidade através de ambulância da prefeitura que 

fica localizada no povoado de Taquara. Muitas vezes, o atendimento imediato ao 

paciente de outros sítios, fica prejudicado, devido às grandes distâncias e as péssimas 

condições das estradas que não permitem fácil deslocamento. 

Em relação à saúde, o agricultor e sua família contam com os postos de saúde 

localizados nos povoados de Ituguaçu e Taquara, nos quais são atendidos pelas 

equipes de saúde do Programa Saúde da Família-PSF. 

Este Programa é uma estratégia implementada pelo Ministério da Saúde – MS 

em 1994, para estruturação da atenção básica e ampliação do acesso aos serviços de 

saúde. A princípio, o foco era municípios de grande porte, ou seja, aqueles com mais 

de 500.000 habitantes e identificados como de risco pelo Mapa da Fome do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA (1993), posteriormente, estendido a outros 

municípios. Com o processo de descentralização das políticas públicas, a 
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responsabilidade das ações básicas de saúde foi transferida aos municípios, que têm 

sua dinâmica pautada pelos recursos disponibilizados pelo governo federal. 

No município de Altinho, o Programa Saúde da Família, teve início em 2000, e as 

ações de saúde no meio rural são realizadas por equipes formadas por médicos e 

agentes de saúde. De acordo com os depoimentos dos agentes de saúde, a cobertura 

populacional é muito reduzida pela falta de condições de trabalho, de número suficiente 

de médicos, transporte para a locomoção dos agentes de saúde aos diversos sítios e 

núcleos comunitários, e da população aos postos de saúde que existem em alguns 

povoados.  

Não obstante à presença do PSF e sua importância para a população, um 

aspecto a considerar diz respeito às reais necessidades de saúde que apresenta a 

população e o seu pronto atendimento, uma vez que, a oferta dos serviços de saúde 

são previamente determinados para o Programa via planejamento do Ministério da 

Saúde e não, das necessidades e demandas da população. De modo que, muitas 

carências ficam a depender do atendimento em outras localidades e muitas vezes têm 

que ser assumidas pelo próprio paciente, como declararam pessoas entrevistadas na 

área rural do município. 

 

3.1.3 A organização política  

 

O espaço rural do município de Altinho, do ponto de vista de sua organização 

apresenta um pequeno grau de politização. Segundo informações colhidas com os 

técnicos do IPA e Secretaria de Agricultura, a comunidade rural do município, não tem a 

tradição de participar nas discussões dos problemas locais, sobre suas carências e 
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prioridades. Somente a partir da institucionalização do Pronaf no município, em 1997, 

esse cenário vem sofrendo algumas modificações, onde o rural passou a conviver com 

a presença de associações, criadas com o objetivo de fazer a mediação entre os 

agricultores e os agentes financeiros para sua inclusão ao Pronaf. A partir de então, o 

município passou por uma verdadeira “onda associacionista”, com a criação de vinte e 

duas associações rurais, legalmente constituídas em função do Programa. 

Sendo o objetivo principal dessas associações, fazer a intermediação com os 

agentes financeiros para facilitar o acesso ao crédito rural, não existe o compromisso de 

organizá-los para o exercício da participação, no sentido de reivindicar aos poderes 

públicos a melhoria de infra-estrutura rural, escola de boa qualidade, mais ações de 

saúde, etc para a população do campo. 

Muitas vezes, como ressalta o técnico do IPA local, essas associações têm 

servido como base de apoio a candidatos de partidos políticos do município e de base 

de apoio aos presidentes de associações, interessados em seguir a carreira política. 

Jara (1997, apud Melo, 2003), sobre essa questão, ressalta que o desenvolvimento 

comunitário da forma como foi conduzido no Nordeste, tem sido usado por programas 

como espaço e instrumento partidário no atendimento de interesses clientelistas.  

No entanto, na visão de alguns presidentes entrevistados, as associações podem 

ultrapassar esse viés porque possui potencial para se tornarem uma força organizadora 

da população rural e um espaço de luta e reivindicação da comunidade na busca de 

seus interesses. Segundo eles, para que isso ocorra, é preciso que se formem 

lideranças locais e se procure o apoio de instituições públicas ou privadas, para 

capacitar lideranças e população para a busca de informações e conhecimentos, 
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necessários á sua organização e ao efetivo processo de participação visando á 

transformação de sua realidade.  

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Altinho, apesar de ser uma instituição 

representativa dos agricultores, não tem na sua estrutura organizacional, instâncias que 

se encarreguem de fomentar a formação e capacitação dos associados para o exercício 

da participação tanto, nas associações rurais quanto, no próprio Sindicato e Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural. O programa de trabalho se volta para o 

recadastramento de associados, encaminhamento de processos para aposentadoria 

rural, prestação de serviços oftalmológicos, emissão das Cartas de Aptidão para efeito 

de inserção ao Pronaf. 

Apesar do IPA e do Sindicato se constituírem nos mediadores entre o agricultor e 

o Pronaf, sua função se restringe à elaboração do plano de aplicação e a emissão da 

Carta de Aptidão, documentos principais requeridos para o acesso ao crédito rural. 

Essas instituições não prestam nenhum tipo de assistência técnica e orientação, quanto 

à aplicação correta dos recursos pelos agricultores, a fim de evitar o uso incorreto do 

crédito em ações não previstas preliminarmente.  

Sobre esse aspecto D’Incao (2000), mostra situação semelhante em fase inicial 

de assentamentos de reforma agrária em São Paulo. Ressalta que, técnicos e agentes 

financeiros, diante da precariedade das condições de vida dos assentados, até 

permitem o uso de parte do crédito para a satisfação de suas necessidades básicas. 

Essa prática, porém, compromete o processo produtivo e representa uma forma 

paternalista da assessoria técnica. 

No município de Altinho, observamos que os técnicos do IPA têm uma percepção 

clara do problema, porém a agência local conta com recursos humanos bastante 
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limitados, e suas ações no município não são voltadas aos interesses do Pronaf. Por 

isso mesmo, o técnico entrevistado reconhece não existir na prática, com o atual 

formato do Programa, possibilidades reais de superação imediata desse impasse. 

No contexto da organização política de Altinho, além do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais, Cooperativa de Agricultores de Altinho e associações rurais, o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR também participa da 

organização política do município. Criado em 14 de agosto de 1999, na gestão do então 

Prefeito, José Ferreira de Omena, é organizado de forma paritária e constituído pela 

representação das 22 associações rurais, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

Cooperativas, IPA, Câmara Municipal de Vereadores, Igrejas e representantes de 

agências financeiras – Banco do Brasil e Banco do Nordeste.  

O Conselho é considerado pelos representantes das associações rurais e da 

sociedade local, como um avanço político e social uma vez que até então, a sociedade 

não tinha a prática e a chance de ter assento num fórum de discussão coletiva para 

deliberar sobre decisões importantes para o município, apesar de não ter ainda, força 

política suficiente para se impor frente aos interesses da administração municipal.   

Nas reuniões mensais do Conselho de Desenvolvimento Rural, das quais 

participamos durante o período em que realizamos a pesquisa, foi possível observar 

que as associações dos agricultores, apesar de terem assento na diretoria do Conselho 

e espaço para colocarem suas demandas, não têm poder de decisão e força de 

pressão suficiente para fazer valer o atendimento de suas prioridades. Muitas vezes, 

mesmo sob protestos de alguns conselheiros, prevaleciam as decisões contrárias, por 

força da influência do grupo hegemônico que representa o poder municipal. 
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Isso reforça o questionamento de Marques et al (2004), sobre até que ponto, os 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, representa um espaço efetivo no 

processo de democratização da gestão das políticas públicas de desenvolvimento local. 

Por outro lado, questiona também, o chamado “empoderamento” dos agricultores 

familiares e suas associações, em relação ao poder de outros atores políticos presentes 

na sociedade civil local. 

Convém mencionar que, sendo o Conselho criado em função do Pronaf-Infra-

estrutura, a maioria de seus membros se constitui apenas em um observador passivo 

da alocação dos recursos do Programa gerido pelo poder público municipal, ao invés de 

se constituir em um espaço de discussão e formulação de estratégias de 

desenvolvimento local. Observa-se também, a falta de integração das ações de 

investimentos da linha Infra-estrutura com outras linhas do Programa, para que a 

agricultura familiar possa na verdade, se afirmar e desenvolver sua capacidade 

produtiva. 

Essa desintegração que existe no município, adquire uma dimensão maior 

quando se verifica o pequeno volume de recursos disponibilizados para o financiamento 

da produção agrícola. De acordo com os dados da Secretaria de Agricultura Familiar do 

Pronaf em Pernambuco, durante os dez anos de funcionamento do Programa em 

Altinho, até o ano 2000, existiam apenas 36 contratos que abarcaram de R$ 61.072,99. 

Entre janeiro de 2001 a março de 2005, esse número subiu para 961 contratos com 

recursos da ordem de R$ 1. 241.196,08, ou seja, foram contemplados apenas, 29,50% 

do total dos estabelecimentos familiares (3.379), ficando a maior parte dos agricultores 

familiares do município excluídos do acesso aos recursos, devido á atuação dispersa e 

descontínua do Conselho de Desenvolvimento Rural e dos agentes públicos estaduais 
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e municipais, que sofrem também, os efeitos da ausência de coordenação e orientação 

técnica e metodológica do próprio Programa. 

 

3.1.4 Perfil dos agricultores do estudo 

 

Nesta parte do trabalho, intentamos situar os agricultores familiares que 

constituíram o universo deste estudo, nos aspectos mais gerais de sua condição de 

pequeno agricultor beneficiário do Pronaf, para tanto apresentamos um perfil baseado 

em dados quantitativos. 

Consideramos importante apresentar esses dados, porque permitirão conhecer 

uma parte daqueles que receberam o crédito rural do Pronaf no município de Altinho, 

em Pernambuco, no período 2000/2002. Para isso recorremos aos dados levantados 

nos questionários, da pesquisa do IICA e nas informações dos próprios agricultores 

durante trabalho de campo. 

 Os agricultores são todos do sexo masculino, com faixa etária entre 27 a 70 

anos, e apresentam baixo nível de escolaridade, em que 09 são analfabetos, 05 apenas 

lê e escreve o nome, 02 têm menos de 04 anos de estudo e apenas 01 tem o 2º grau 

completo.  

A família é constituída em média por 5,5 pessoas e 3,5 filhos. As crianças na 

idade entre 7-10 anos estudam nas escolas rurais e estão matriculadas na 1ª e 4ª série 

do ensino fundamental. Aqueles que estão entre 13 e 20 anos cursam entre a 5ª e 8ª 

série do ensino médio em escolas situadas na sede do município. 

Os agricultores são proprietários de seus estabelecimentos rurais caracterizados 

como minifúndios, dos quais 11 possuem entre 02 a 10 hectares; 05 possuem entre 11 
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a 20 hectares; e, apenas 01 possui uma área de 76 hectares.  A maioria dos 

agricultores investigados trabalha com mão-de-obra familiar, única fonte de trabalho 

permanente na realização das tarefas da roça embora eventualmente, utilizem mão-de-

obra contratada, por um período que não ultrapassa uma semana, pelo menos duas 

vezes ao ano.  

Ressaltamos o importante dado de que 100% dos agricultores entrevistados, não 

fazem uso constante de tecnologias no cotidiano de sua prática de trabalho. A utilização 

do trator e do arado se dá de forma muito restrita por alguns, tendo em vista a não 

existência destes equipamentos no município. Esses serviços geralmente são 

contratados de fora, por isso mesmo, fica limitado o seu uso, porque encarece o preço 

da hora máquina. 

 O uso de agrotóxicos também é feito com restrição, apenas em casos de pragas 

nas lavouras de milho e feijão.  As tarefas de plantio, limpas e colheita se realizam com 

o uso de técnicas e instrumentos rudimentares como a pá, enxada, arado, foice e 

tração animal, quando possível. A não utilização de tecnologias pelo agricultor, não 

significa que ele seja ‘atrasado’ ou avesso às inovações tecnológicas, mas, sobretudo, 

porque lhes faltam condição material de acesso e de orientação técnica, necessária à 

utilização correta de determinadas práticas tecnológicas. 

Considerando-se o acesso dos agricultores ao Pronaf, verifica-se que o crédito foi 

concedido pelo Banco do Nordeste de Caruaru, que os classificou nos seguintes 

grupos: 08 agricultores foram enquadrados no Grupo B; e, 09 agricultores no Grupo C. 

Na avaliação da renda monetária anual, informada ao agente financeiro, observamos 

agricultores com nível de renda muito baixo: 11 possuem renda entre R$ 1.000,00 a R$ 

2.400,00; 04 entre R$ 3.000,00 a R$ 4.800,00 e 02 entre R$ 6.800,00 a R$ 8.000,00.  
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O baixo nível de renda monetária auferida pelos agricultores dá margem á prática 

do assalariamento em propriedades localizadas no entorno de suas moradias, nas 

épocas mais difíceis do ano (agosto a março), como forma de garantir os recursos 

necessários à subsistência da família. Essa prática mostra que, estes agricultores não 

vivem exclusivamente da renda agrícola. 

Em termos de valores do crédito rural concedido aos agricultores, observamos que 

os mesmos se mantiveram em níveis muito baixos de financiamento. O montante de 

crédito a ser disponibilizado está diretamente ligado à renda anual obtida por cada 

agricultor, conforme definição prévia da política do Pronaf, que divide os agricultores em 

grupos, segundo o nível de renda obtida anualmente.   

 Como a renda anual informada pelos agricultores, ao Banco do Nordeste no ato do 

financiamento da produção, foram valores muito pequenos, como já informamos 

anteriormente, o montante de recursos concedidos a cada agricultor também o foi, 

segundo a regra estabelecida pelo Programa e determinações do Banco Central. 

Segundo a classificação adotada, os valores financiados foram: 08 agricultores 

receberam entre R$ 1.000,00 a 1.500,00; 03 entre R$ 1.800,00 a 3.000,00; 04 entre R$ 

2.500,00 a 4.100,00; e, 02 entre R$ 6.800,00 a 7.000,00.  

Numa avaliação dos planos de aplicação dos recursos, encaminhados ao Banco do 

Nordeste, havia a intenção dos agricultores em adquirir no máximo duas cabeças de 

gado bovino (de leite ou de trabalho) e, investirem em cercas, palma, milho, feijão e 

mandioca. Estas informações foram recolhidas dos questionários e da declaração dos 

próprios agricultores na pesquisa de campo e, posteriormente, confirmadas pelo agente 

financeiro.  
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3.2 Caminhos da pesquisa: metodologia  

 

Grande parte da nossa prática profissional como Assistente Social, tem se 

realizado no meio rural com agricultores que trabalham em áreas irrigadas e secas, na 

região semi-árida do Nordeste. 

O primeiro contato com estes agricultores, ocorreu na década de 1980, através 

do Projeto Sertanejo/Sudene22, que tinha como objetivo minimizar os efeitos das secas 

no semi-árido nordestino, dotando de infra-estrutura produtiva e hídrica as unidades 

familiares. Posteriormente, nos projetos de irrigação, de responsabilidade do 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – Dnocs. 

Em nossa experiência de trabalho, tivemos a oportunidade de acompanhar a 

trajetória de alguns projetos e programas de desenvolvimento rural, que tinham como 

objetivo mudar a paisagem do sertão pernambucano, seco e pobre e transformar o 

pequeno agricultor em empresário rural, ensinando-o a praticar “uma outra agricultura”, 

racional e lucrativa, promovida por meio da tecnologia e com o apoio do crédito rural. 

Diziam os técnicos: era preciso modernizar os processos produtivos e mudar a cara do 

sertão, transformando o homem.  

Entretanto, os programas eram planejados dentro de um foco produtivista, sem a 

devida atenção aos aspectos sociais e, sem integração com outras políticas para que o 

agricultor fosse tratado dentro de uma perspectiva de totalidade. Conseqüentemente, o 

resultado se traduzia na constituição de um contingente de agricultores endividados, 

                                                 
22 Atuamos ainda, em outros programas de desenvolvimento rural como, o Projeto Jatobá, e o PDRI- Programa de 
Desenvolvimento Integrado. 
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sem assistência técnica e com história de “desvios” de recursos para garantir sua 

reprodução social.  

No final da década de 1980, o recrudescimento da crise financeira que se abateu 

sobre o país, levou os programas à extinção por falta de orçamento sem, contudo, 

atingir os objetivos para os quais foram criados. A partir de então, o pequeno agricultor 

durante mais de quinze anos, ficou desassistido, sem crédito e sem proteção social.  

Com a criação do Pronaf, em meados da década de 1990, se vislumbrou para a 

agricultura familiar, uma nova perspectiva com a mudança na forma de elaborar 

políticas públicas de apoio a esse segmento da agricultura no Brasil. Sabemos, porém, 

que políticas públicas e programas empreendidos pelo Estado, não se implementam 

automaticamente, possuem movimento, têm contradições e podem gerar resultados 

diferentes dos esperados. Primeiro, porque são perpassados por interesses centrados 

em relações de poder; segundo, porque são destinados para diferentes grupos sobre os 

quais se projetam impactos diferenciados e, nem sempre, alcançam resultados 

desejáveis. 

Desse modo, da definição de objetivos à operacionalização de um programa, 

existe uma grande distância e, nesse percurso, muitas interferências vão surgindo. Por 

isso, torna-se necessário avaliar as distorções e corrigir os rumos para garantir que os 

resultados sejam atingidos. O Pronaf, não obstante apresentar uma tendência diferente 

de programas anteriores tem despertado o interesse de estudiosos que apontam em 

suas análises o viés de sua operacionalização. 

Visando corrigir distorções e adequar o Programa à realidade local dos 

agricultores, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Secretaria de Agricultura 

Familiar – SAF, firmaram um convênio com o Instituto Interamericano de Cooperação 
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para a Agricultura – IICA para a realização em 2002, de uma pesquisa nacional, com o 

objetivo de avaliar os impactos causados pelo Pronaf entre os agricultores beneficiários.  

Essa pesquisa contemplou os Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Espírito Santo, Minas Gerais, e no Nordeste, os Estados do Piauí, Ceará, Alagoas, Rio 

Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. A pesquisa foi realizada de forma paritária 

entre agricultores familiares que receberam o crédito rural do Pronaf e agricultores não 

beneficiados, que formaram o grupo controle para orientar as questões de pesquisa. A 

coleta dos dados foi feita através de questionários aplicados pelas equipes regionais 

sob a orientação de suas respectivas coordenações.  

Durante o curso de doutorado, tivemos acesso a alguns dos relatórios de 

avaliação da pesquisa realizada nos Estados de Alagoas, Ceará e Rio Grande do 

Norte. Destes, o de Alagoas, cuja pesquisa foi coordenada pelo Professor Edimilson 

Correia Veras, destacou um dado que chamou nossa atenção, porque conflitava com 

as determinações previstas nos contratos de crédito rural, ao afirmar que 60% dos 

agricultores beneficiários do Programa usaram os recursos do Pronaf, para a satisfação 

de suas necessidades básicas.  

Esse resultado provocou uma inquietação que nos levou a indagar, porque isso 

acontece? Quem é esse agricultor do Pronaf? Em que condições produz? O que 

produz? Como vivem? 

O problema pontuado na pesquisa de Alagoas ganhou, para nós, maior 

dimensão na medida em que passamos a considerar a existência de um deslocamento 

no eixo principal do Pronaf – o crédito rural como instrumento estruturador das 

atividades produtivas e da geração de renda, para transformar-se em um ativo, 

considerado pelos agricultores, como necessário à garantia de sua reprodução social, 
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desviando-se de sua primordial função, para assumir o lugar que seria das políticas 

sociais ou compensatórias Nessa perspectiva, a questão que se colocava era saber o 

que levava os agricultores a fazerem à transmutação da aplicação do crédito rural e 

qual a influência deste, nas condições de vida dos agricultores que demandam o crédito 

do Pronaf.  

Naquele momento, elegemos a temática como problema de pesquisa e, partimos 

então, do suposto de que o agricultor se apropria do crédito rural devido à fragilidade do 

sistema de proteção, em garantir ações básicas para o atendimento de suas 

necessidades básicas e sociais. Com essa orientação interessava particularizar esse 

agricultor familiar no seu cotidiano em que trabalho, terra e família constituem 

elementos fundantes de sua identidade, e apreender a importância do crédito rural para 

a sua reprodução social. 

Assim é que essas questões povoaram o nosso universo de reflexão.  Fomos 

buscando um caminho teórico-metodológico que fornecesse as bases teóricas para 

pensar e refletir sobre o problema, nos colocando diante da exigência de entender 

quais possibilidades são colocadas pelas políticas públicas ao homem do campo e as 

contradições que elas encerram no percurso de sua operacionalização. Levamos á 

frente o desafio porque acreditávamos poder contribuir para o debate, e apontar 

possibilidades para a melhoria na formulação das políticas públicas, e por entendermos 

que o saber acadêmico, tem um papel importante para a elucidação dos problemas 

sociais e um compromisso com as questões postas pela sociedade. 

Com esses questionamentos, nosso interesse voltou-se para estudar o agricultor 

familiar do Pronaf em Pernambuco e o uso que faz do crédito rural e sua importância no 

contexto de produção e reprodução. Definido o Estado, o recorte espacial de referência 



Pronaf – Financiando a produção ou garantindo a reprodução? Um estudo de caso em Altinho/ Pernambuco 

 

140

empírica para a realização do estudo, recaiu sobre o município de Altinho no agreste 

pernambucano, pelos seguintes motivos:  

Primeiro, a existência de uma pesquisa coordenada pelo Professor Edimilson 

Correia Veras, com o objetivo de analisar os impactos causados pelo Pronaf entre os 

agricultores por ele beneficiados, por meio do crédito rural, de interesse do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e Secretaria de Agricultura Familiar – SAF, conforme 

referência feita anteriormente, realizada através do IICA.  Essa pesquisa teve uma 

amostra constituída por 20 agricultores beneficiários do Pronaf e 20, não beneficiados, 

que funcionou como grupo controle. Eram agricultores enquadrados nos grupos B 

(renda inferior a R$ 2.000,00) e C (renda até R$ 14.000,00), conforme classificação do 

Programa.  

Segundo, pelo interesse em aprofundar o estudo e, com esses mesmos 

agricultores, analisar como aplicam o crédito rural do Pronaf. A escolha também foi 

influenciada pela facilidade na abordagem aos agricultores Outros critérios, como o 

tempo de implementação do Pronaf no município desde 1977 e a existência de grande 

número de minifúndios, também foram levados em consideração.  

Apesar de considerarmos que seria importante trabalhar com os dois grupos de 

agricultores (com e sem crédito), por questões de limitação da pesquisadora em termos 

de tempo e recursos, optamos como universo a ser analisado nesta pesquisa, apenas 

os 20 agricultores que receberam o crédito do Pronaf entre 2000/2002. O pré-contato 

com a equipe local que participou da pesquisa anterior, facilitou o acesso aos 

agricultores e com as instituições locais, que contribuíram com as informações 

complementares.  
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Com o apoio de alguns autores fomos construindo um arcabouço teórico para 

embasar nossa reflexão e a partir de então, tomamos como referência categorias 

teóricas como: 

a) Políticas Públicas – entendidas aqui como o Estado em ação, ou seja, é o 

conjunto de ações sob responsabilidade do Estado, que expressa o conjunto de 

decisões resultantes do jogo de interesses organizados em torno dos recursos 

produzidos socialmente (SILVA, 1995; PEREIRA, 2002). 

b) Agricultura familiar: considerada aquela em que terra, trabalho e família 

constituem as características identitárias do agricultor familiar, cujas estratégias 

implementadas pelo grupo familiar, estão voltadas para garantir a sua reprodução 

social. (LAMARCHE, 1998; WANDERLEY, 1993; 2001). 

c) Crédito rural – definido como o suprimento de recursos financeiros para 

favorecer o custeio da produção e comercialização de produtos agropecuários (Lei 

4.829, de 5/11/1965). Porém, o crédito é apenas um dos instrumentos para o bom 

desempenho da unidade produtiva. O que não implica que somente ele, aplicado de 

forma isolada, é suficiente para garantir a melhoria das condições e qualidade de vida 

do agricultor familiar. 

Na parte operacional da pesquisa, o primeiro passo foi conhecer o Programa 

quanto aos seus objetivos, estrutura, público atendido, origem dos recursos, 

desempenho e sua abrangência em nível nacional e estadual.   

 Os dados necessários ao estudo foram provenientes de fontes primárias e 

secundárias. Os dados secundários foram obtidos através dos questionários da 

pesquisa anterior, dos quais foram utilizadas as informações referentes à escolaridade, 
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renda, culturas principais, tecnologia utilizada, plano de aplicação e valores do 

financiamento.  

Os dados sobre o funcionamento do Pronaf no município, foram coletados junto 

à Secretaria Executiva do Pronaf-PE, Empresa Pernambucana de Pesquisa 

Agropecuária – IPA (escritório local), Secretaria Municipal de Agricultura do Município 

de Altinho, Banco do Nordeste de Caruaru (agência que tem maior capilaridade no 

município) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. Outros dados 

necessários ao estudo, foram levantados junto ao IBGE e Site do Pronaf na Internet. 

Observações foram ainda anotadas durante as visitas e entrevistas, além de registros 

fotográficos de lugares do contexto rural, como estradas, habitação dos entrevistados, 

eventos e momentos significativos para o estudo.  

 Os dados primários são oriundos da pesquisa de campo, através de entrevistas. 

Estas, entendidas aqui, como conversa a dois, que tem uma intencionalidade, que do 

ponto de vista do entrevistador pretende apreender informações pertinentes para 

responder a um objeto de pesquisa (MINAYO, 1994).  

Para realizar este estudo e apreender a forma de aplicação do crédito rural e sua 

influência nas condições de produção e reprodução do agricultor, optamos pela 

pesquisa qualitativa. Essa escolha ocorreu, por entendermos, que ela permite uma 

melhor apreensão dos aspectos mais subjetivos, valores e visão de mundo dos 

agricultores, e que estão relacionados ao vínculo com a terra, com o crédito rural, com 

os agentes financeiros, com a produção e a reprodução da família e com o acesso ao 

Programa, enfim, com tudo que compõe o seu modo de vida e suas necessidades. 

Nesse caso, a técnica consistiu em deixar o entrevistado falar livremente sobre 

os aspectos de sua vida que considerava importante, e ao usar a fala registrava suas 
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impressões e visões de mundo, optando a pesquisadora por intervir apenas quando 

havia necessidade de retornar ao tema principal da entrevista e em momentos que 

havia uma grande dispersão do objetivo da pesquisa. De modo que, a trajetória da vida 

cotidiana narrada pelos entrevistados, constituiu um dos principais instrumentos 

metodológicos que usamos na construção desse trabalho. Sobretudo, porque permitiu 

captar e compreender os seus valores, as estratégias que criam e as relações que 

estabelecem com a terra, com o crédito e com a família. Assim, o caminho que 

percorremos nos colocou frente a importantes informações contidas nas narrativas, que 

possibilitaram fazer a leitura de suas representações acerca do objeto pesquisado.  

Dentro dessa perspectiva metodológica, realizamos um estudo de caso. 

Segundo Yin (2005, p.32), “o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”.  

Na análise dos dados, procuramos compreender como os agricultores lidam com 

as questões relativas à sua prática cotidiana de vida e trabalho e, nessa prática, como 

se colocam frente às questões relativas aos aspectos da produção e da reprodução 

social, tendo como mediação o uso do crédito rural do Pronaf.  

Não temos, porém, a pretensão de generalizar os resultados deste estudo de 

caso, mas sim, contribuir para que o conhecimento aqui produzido possa ser apropriado 

por outros sujeitos e que na sua prática social, ao encontrar semelhanças, diferenças 

ou especificidades venha a suscitar o desabrochar de "novas idéias, novos significados, 

novas compreensões", sobre o rural e a população que nele vive. (MASSELLI, 1998). 

A pesquisa de campo realizou-se no período de maio a agosto de 2005.  A 

primeira semana de maio foi reservada para o reconhecimento do município, para 
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manter os primeiros contatos com a equipe local de apoio, com o Prefeito Municipal que 

colocou à nossa disposição, um veículo para o deslocamento à área rural. Outros 

contatos foram ainda mantidos com técnicos do serviço de extensão rural do IPA, da 

Secretaria de Agricultura Municipal, com os Presidentes do Sindicato de Trabalhadores 

Rural, da Cooperativa Agrícola de Altinho, com o Presidente do Conselho de 

Desenvolvimento Rural do Município e com o gerente do Banco do Brasil e técnicos do 

Banco do Nordeste, a fim de recolher informações complementares sobre o município e 

o funcionamento do Pronaf.  

A partir do segundo período, iniciamos as viagens cotidianas à zona rural, para 

entrevistar os agricultores, que se repetiu durante os meses que durou a pesquisa, 

seguindo um intervalo mensal de 20 dias entre uma e outra viagem. Sempre que 

possível, ao voltarmos dos sítios, nos quais realizávamos as entrevistas com os 

agricultores, o tempo restante era aproveitado para aprofundarmos os contatos com os 

técnicos das instituições locais e presidentes de associações de agricultores das 

comunidades rurais, para completar informações necessárias ao estudo.  

Durante o transcurso da pesquisa, tivemos a oportunidade de participar de três 

reuniões do Conselho de Desenvolvimento Rural do Município de Altinho, inclusive, da 

eleição do atual Conselho em vigor e observar a dinâmica de trabalho, o jogo de 

interesses e a correlação de forças que se estabelecem no espaço desse fórum local 

de participação dos atores envolvidos. 

Definimos que o grupo a ser investigado nesta pesquisa, seria composto pelos 

20 (vinte) agricultores que receberam o crédito do Pronaf no ano 2000/2002, e que 

haviam sido alvo da pesquisa do IICA, realizada anteriormente em Altinho. Entrevistar o 

total destes agricultores era nossa intenção. No entanto, não foi possível atingir esse 
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número, tendo em vista que três agricultores não foram identificados, inclusive, as duas 

únicas mulheres que fizeram parte da amostra anterior. Desse modo, o número de 

entrevistados correspondeu apenas a 17 (dezessete) agricultores.  

O acesso aos agricultores beneficiários, foi facilitado pelo apoio de uma das 

pessoas que havia trabalhado na pesquisa anterior, que nos acompanhou durante as 

entrevistas. A respeitabilidade que esta, goza junto à população rural facilitou o 

caminho para a realização do trabalho. 

Os agricultores foram entrevistados, na maioria das vezes, em suas residências, 

nos sítios indicados no quadro abaixo e apenas 02 no Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, devido às péssimas condições da estrada de acesso à residência dos 

agricultores. As entrevistas ocorreram num clima de cordialidade entre a pesquisadora 

e o entrevistado, que se dispunha a parar o serviço na roça e voltar a casa para atender 

á nossa solicitação. Abaixo, relacionamos os sítios nos quais residem os agricultores 

entrevistados, inclusive, com o número de entrevistados em cada localidade. 

Quadro 2 - Relação do local de residência dos agricultores por número de entrevistados    

Localidades Nº de entrevistados 
Gonçalo Antunes (1) 
Sítio Morcego (3) 
Cajarana (3) 
Serrote Redondo (2) 
Demarcação (1) 
Santo Antonio (2) 
Ituguaçu (1) 
Guaraciaba (1) 
Taquara (1) 
Sítio Sobradinho (1) 
Sitio Queimadas (1) 
TOTAL (17) 
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As entrevistas foram gravadas em fitas magnéticas e seguiram, mesmo que 

flexível, a um roteiro que orientou a fala dos informantes e, posteriormente transcritas e 

analisadas, através do processo de classificação das categorias apontadas na fala dos 

agricultores entrevistados.   

Algumas dificuldades se colocaram na realização da pesquisa de campo. Uma 

delas foi exatamente, o acesso aos sítios devido à falta de estradas transitáveis. 

Considerando que em 2005, houve um período de inverno regular, transitar nas 

estradas alagadas, dificultou o trabalho e o acesso, prejudicando de certa forma as 

entrevistas. Onde, muitas vezes, foi preciso reduzir o tempo do relato pela proximidade 

de uma chuva ou pela dificuldade do acesso. Outra dificuldade enfrentada pela 

pesquisadora, foi a falta de hotéis ou pousadas, no município. Na primeira semana, 

através de uma pessoa da equipe local, foi possível permanecer na cidade, hospedada 

na residência de amigos seus que estavam viajando. Posteriormente, o ponto de apoio 

foi Caruaru, de onde nos deslocávamos, diariamente, de ônibus até Altinho para 

realizar o estudo de campo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pronaf – Financiando a produção ou garantindo a reprodução? Um estudo de caso em Altinho/ Pernambuco 

 

147

 

CAPÍTULO 4 

 

PRONAF - CRÉDITO: SUA IMPORTÂNCIA PARA A REPRODUÇÃO SOCIAL DOS 

AGRICULTORES FAMILIARES EM ALTINHO  

 
 
4.1 Os agricultores pesquisados e sua relação com o mundo rural 

 

4.1.1 A relação, terra, trabalho e família para os agricultores 

 

Como já salientamos no Capítulo 2 desta tese, entre todos os estudiosos da 

questão agrária, independentemente de suas convicções teóricas, parece existir o 

consenso de que a agricultura familiar continua presente no cenário rural e que é 

responsável, por grande parte da produção agrícola do país. 

O universo desta pesquisa é um grupo de agricultores familiares que pertencem 

ao segmento mais frágil da agricultura familiar, contemplada pelo Pronaf. São 

proprietários de pequenas áreas de terra e trabalham com o apoio exclusivo da força de 

trabalho da família em um espaço marcado pela fragilidade dos solos e pela fraca 

produção agrícola, com renda insuficiente para garantir as despesas de sua reprodução 

social.  
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Quem são esses agricultores, como vivem, como organizam sua produção, como 

se relacionam com o mercado e com o crédito rural, são aspectos que passaremos a 

analisar neste capítulo. Questões relativas à sua identidade, seu universo de vida e 

trabalho no campo, bem como, questões relacionadas com a organização da produção, 

com o mercado e a complexidade de sua relação com o crédito rural, serão aqui 

abordadas para efeito de análise e explicação do objeto de estudo.  

Na complexa formação da sociedade brasileira, a terra sempre ocupou e ainda 

ocupa um lugar central no imaginário dos diferentes sujeitos sociais que vivem em torno 

de sua posse, ou de seu uso. Configura um espaço não só de possibilidades produtivas 

e de riqueza, mas também de vida e, encerra uma grande carga simbólica, eivada de 

valores referidos à experiência cotidiana do mundo campesino. Para uns, ela é campo 

de poder e disputa política, para outros, de afirmação social, muitos outros, nela vivem 

e sobrevivem, com a dúvida do legal e do ilegal, do possível e do impossível. 

Para os agricultores familiares entrevistados, ela é o espaço de moradia, da roça, 

da sobrevivência da família, de relações sociais de amizade, de compadrio, enfim, de 

reprodução da vida. Foram com estes qualificativos, que os entrevistados se referiram a 

terra - lugar de moradia e de trabalho - por isso mesmo, depositária de todo esforço 

para sua preservação e reprodução. A terra, enquanto espaço de produzir e de viver, 

representa um lugar de harmonia e de autonomia, em que trabalhar para si, significa 

uma estratégia de resistência, de manutenção da família no campo e de preservação 

de sua identidade, numa combinação perfeita entre terra e trabalho. 

Essas representações sobre a terra e trabalho, configuram um modo de vida cujo 

valor essencial, se mostra como sendo de conteúdo afetivo e quase místico, que nos 

permite compreender, a combinação das diversas estratégias que utilizam para 
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reafirmarem sua condição de agricultor e preservarem seu modo de vida. Mas, a 

imagem que trazem da terra e o trabalho, se diferencia segundo cada sujeito e se 

afirma segundo a visão de mundo e as experiências vividas por cada um, na lida diária 

do seu cotidiano. 

 Nesse sentido, a vivência e o confronto com a própria terra simbolizam para eles, 

um esforço enorme para vencer as adversidades. Suas falas revelam aspectos 

importantes de sua realidade, em que ter a posse da terra, significa ter um elemento 

concentrador em torno do qual se aglutinam moradia e trabalho, num encontro do 

espaço possível e construído idealmente para desenvolver suas estratégias de 

sobrevivência e de reprodução. 

A terra, para os entrevistados, constitui um espaço privilegiado onde as relações de 

proximidade são vividas no interior dos sítios (Woortman, 1997) e as relações familiares 

prevalecem e constituem um núcleo coeso em torno do qual se organiza a produção, o 

processo de trabalho e se estruturam sentimentos e sensibilidades, que vão se 

transmitindo geração a geração. 

Os sítios, como aparecem em suas narrativas, é o lugar de trabalho e de vida em 

comum e contém um elemento afetivo que ultrapassa qualquer sentido utilitário, que 

não seja o da segurança, do bem-estar e da felicidade da família. Na fala de um 

agricultor o “sítio da gente”, é lugar de trabalho, mas ele próprio é resultado desse 

trabalho. O “sitio”, segundo a referência feita pelos agricultores, é explicado por 

Woortman (ibid, 1997) como sendo uma parcela de terra da qual se é dono, pelo fruto 

do trabalho e, onde se localiza a casa, o lugar da família. 

E, à medida que os agricultores descreviam os sítios, como um lugar que vai além 

do espaço de trabalho, deixavam transparecer sua percepção, como sendo também, 
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um lugar de vida, cuja significação é construída na vivência cotidiana, na prática 

concreta de suas atividades, no cuidado esmerado com cada coisa, com cada espaço 

do sítio. Enfim, a forma como concebem os sítios, imprime um significado real a terra, 

resignificada por aquilo, que consideram o valor fundamental que dignifica o homem – o 

trabalho.   

Em sua grande maioria os sítios possuem entre dois e vinte hectares. A exígua 

dimensão da terra, entretanto, não lhes traz frustrações ou desânimo, pela baixa 

produção e produtividade que obtêm nos anos de seca, ao contrário, representa a 

certeza de se manterem no ofício de agricultor, cuja principal motivação é o amor pelo 

“chão”, que garante sua sobrevivência, como fala um agricultor:  

O que me mantêm aqui, nesse pedaço de chão, apesar de fraquinha, 
que não me dá lucro, é o amor que tenho pela terra, porque eu sou um 
agricultor, e a gente gosta da terra. Foi dela, mesmo com dificuldade, 
que tirei o sustento dos filhos, que criei tudinho. Nessa terra homem, 
passei muita coisa, vivi esse tempo todo, trabalhei com a família e só 
tenho ela, para deixar para os filhos. Aqui enterrei minha vida e daqui 
mesmo só saio quando morrer.  

 

O depoimento revela que para os entrevistados, ser agricultor significa a 

possibilidade de poder prover a sobrevivência da família, de plantar o alimento, de 

garantir o patrimônio da família, apesar das condições insatisfatórias de produção e de 

trabalho que muitos vivenciam. Assim, sua relação com a terra é, acima de tudo, uma 

relação pessoal de sentimento afetivo pelo chão da casa e da roça. Preservá-la não 

está diretamente ligado ao cálculo de sua rentabilidade. Para eles, a terra não significa 

um capital a ser valorizado, ou o que dela extraem, não representa lucro na visão 

capitalista, mas, um ganho suficiente e necessário para suprir as necessidades do 

grupo doméstico.  Nesse sentido, trabalhar na sua terra, para si, com seus próprios 
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recursos, é uma característica desses agricultores, como ressalta Wanderley, (1989, p. 

11) sua reivindicação primeira, é ”o reconhecimento da legitimidade de sua condição de 

trabalhador-proprietário”. 

Os agricultores falavam de suas pequenas áreas de terra, como resultante de um 

passado que se lembram por histórias contadas, e outros, porque ainda meninos viram 

os pais se desfazerem de suas terras pela pressão dos pecuaristas que, num passado 

distante, dizimaram os seus verdadeiros donos, os índios como diz Andrade (1980) e, 

em tempos mais próximos, sob a influência do capital barganharam e expandiram as 

“terras para o gado”, reduzindo a terra dos pequenos agricultores, que pobres, se 

curvavam ao peso de suas necessidades, vendendo geralmente a melhor parte de suas 

terras agricultáveis. Um entrevistado expressa esse sentimento com clareza e com 

certo saudosismo: 

Essas terras aqui, todas do agreste todo, eram dos índios. Naquele tempo 
num tinha dono, depois foram se formando as fazendas, foi crescendo, 
crescendo. Eu me lembro do tempo do meu pai pra cá, que as terras de 
meu pai, não era grande, mas, não era tão pequena não, e nós brincava 
debaixo das fruteiras, corria esses matos aí. Depois a terra foi minguando, 
meu pai era pobre e aí foi vendendo um pedacinho aqui, outro ali aos 
fazendeiros ricos, que tinha dinheiro, podia comprar... E aí meu pai dizia 
que o pobre não pode ter muita terra, porque não tem como trabalhar nela 
e é mesmo... , mas isso não só foi com meu pai não, foi aqui nesse 
agreste todo, por isso aqui, as terras são de áreas tão pequenas”. Mas a 
minha num vendo não, pode ser pequena, tudo, mas é o lugar do meu 
plantio, da minha morada, do trabalho dos meus filhos, da família, é para 
as necessidades da família, chegar com um alimento, uma roupa... é. 

 

 Assim, a terra, significa para os entrevistados, não apenas um ativo passível de 

lucro pela venda ou rendimentos que venham dela auferir. Ao contrário, é muito mais, é 

o espaço próprio da “morada da vida” no dizer de Herédia (1979), em que se constroem 

solidariedade e sociabilidades. Associada a essa dimensão, a terra é também, o espaço 

em que ponderam as exigências postas pelo grupo familiar e priorizam as necessidades 
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que precisam satisfazer em primeiro plano. Para isso, definem o grau de esforço do 

trabalho que precisam realizar para conseguir os recursos necessários à satisfação das 

necessidades do grupo doméstico. 

 Essa racionalidade que orienta as ações e decisões do pequeno agricultor difere 

completamente daquela adotada pelo capitalista considerando que para este, o ato de 

produzir é conduzido pela prévia ideação do lucro que obterá com o menor custo do 

processo de produção. Para o agricultor, o que aparece em primeiro lugar, é o equilíbrio 

entre o grau de auto-exploração da família para a realização da tarefa e a importância 

do bem, a ser consumido (CHAYANOV, 1974). 

No entanto, isso não significa dizer, que o agricultor seja totalmente alheio ao 

lucro como se ele estivesse fora do contexto global, em que se movem os interesses e 

perpassa relações sociais, que o coloca frente a uma realidade inegável - a capitalista. 

Ao se mostrarem “historicamente reais”, no dizer de Shanin (1980), ele está 

inegavelmente inserido no circuito do capital e por isso mesmo, vulnerável para se 

tornar instrumento da reprodução ampliada do capital.  

A fala dos entrevistados mostra que o mais urgente e prioritário não é acumular 

nos moldes capitalistas. Mas, o que vem em primeiro lugar, é a preocupação em 

produzir para garantir a reprodução da terra e da família e o que sobra da produção, é o 

que realmente vai ao mercado: 

Não vou dizer que não se precisa de dinheiro, de se ter um “lucro”, se 
precisa muito. Agora, o que nós tem em mente primeiro, acima de tudo, 
é produzir para o sustento da família... Se a produção for graúda, se 
sobrar, então, a gente sai procurando onde vender, pra se ter um 
dinheiro e comprar outras coisas de necessidade para dentro de casa... 
A peleja é grande nessa vida”. 
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O lucro na visão do agricultor não tem a conotação de acumulação, mas a 

especificidade de garantia da sobrevivência e é, exatamente, essa preocupação que os 

conduz a uma forma incessante de trabalho nos sítios. Conforme suas falas, o trabalho 

satisfaz as necessidades materiais e simbólicas, pois, nele funda-se a própria essência 

da existência do homem, como já dizia Marx (1978). Apesar dos limites e dificuldades 

na sua realização, o trabalho na roça para os entrevistados, parece estar fundamentado 

num modo de vida eivada de significações de toda uma existência construída sobre a 

terra, como revela o relato a seguir: 

Homem, o trabalho pra mim já nasce de dentro da gente é difícil, mas é 
próprio do homem, é duro trabalhar e na roça num é fácil não, porque nós 
não tem nada; num tem um arado, um trator, quando sobra algum 
dinheiro, a gente contrata aí, umas hora de aração de terra, se não, é no 
“muque” mesmo. Mas mesmo assim, eu gosto muito de trabalhar. Quando 
olho pra essa roça aqui, me lembro de quanta coisa já passei aqui..., de 
bom e de ruim, as lembranças vão voltando, voltando... é isso. Quando 
estou trabalhando na roça, homem fico mais calmo, num penso em 
problemas nenhum, pelo menos lá, e ai fico feliz porque estou produzindo 
alguma coisa, e se o cabra não faz nada, como fica com a comida, com 
remédio, quando adoece e até mesmo produzir alimento para o povo, 
quando o tempo é bom de chuva, é bom isso ” 

 

Nesta narrativa, o entrevistado relata o trabalho enquanto essência humana e 

necessidade vital do homem. No decorrer de sua fala, apesar de apontar as 

dificuldades, ele atribui um valor ao trabalho que o qualifica como instrumento de 

felicidade e ressignificação do homem como produtor ativo de sua vida e de sua 

história. Como explica Marx, é somente na práxis que o homem cresce enquanto 

pessoa e realiza a sua humanidade, pois é por meio da ação laborativa, que o sujeito 

ultrapassa a condição de ser individual para o nível de ser social.  

Os depoimentos dos entrevistados revelam que o amor e o apego pela terra, estão 

relacionados com sua visão de mundo, em que ser “agricultor” significa uma condição 
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que lhes é inerente sob a qual, buscam viabilizar estratégias para ampliar sua 

capacidade de trabalho e permitir-lhes garantir a continuidade da família, seguindo um 

ideal de autonomia que define sua prática e sua identidade. 

Evidenciam em suas falas que há uma preocupação fundamental com a 

transmissão da terra para as gerações futuras. Por isso, trabalham para sua 

preservação visando perpetuar o patrimônio familiar e “constituir um território familiar, um 

lugar de vida e de trabalho, capaz de guardar a memória da família e de reproduzi-la para as 

gerações posteriores” (WANDERLEY, 1996, p.15). A valorização da terra como 

perpetuação da família, tem uma importância fundamental para os agricultores deste 

estudo, e reflete o que Chayanov considera ser um dos pilares da unidade camponesa 

– a família ou na visão de Heredia (1979), a “terra como morada da vida”. 

Com essa compreensão, os agricultores organizam a produção com base no 

reconhecimento de que existe uma íntima relação entre terra, trabalho e família, em que 

a exploração familiar, é ao mesmo tempo, unidade de produção e consumo. Por isso, 

organizam sua produção em torno de sistemas de produção para o consumo direto pela 

família, ou indireto, pela venda do excedente para fazer face ao consumo de outros 

bens não produzidos internamente, (GARCIA, 1989). 

 

4.1.2 Trabalho e família: elementos de uma mesma identidade  

 

Sobre a noção de agricultura familiar existe uma íntima relação entre família e 

trabalho. O conteúdo das entrevistas traz indicação que a história de vida dos 

agricultores, tem uma forte referência à história de seu trabalho na terra. Por meio dele 

constroem, representam o mundo e organizam suas experiências individuais e 
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coletivas, com base em valores e regras societárias, com as quais definem a 

organização do trabalho familiar e o lugar que cada membro da família deve ocupar no 

processo produtivo.  

A organização do trabalho no interior dos sítios está voltada para a satisfação 

das necessidades materiais da família, e ocupa lugar central de suas preocupações. 

Isso permite que, a divisão das tarefas seja orientada de forma a alcançar maior nível 

de integração entre seus membros para atingir os objetivos de reprodução do grupo 

familiar. Segundo Chayanov (1974), a família é o elemento central de uma lógica 

econômica peculiar à economia camponesa.  

A realização das atividades baseia-se numa divisão sexual e etária. Segundo a 

qual, as tarefas são divididas observando-se o peso do serviço e as condições físicas 

de cada membro e a posição hierárquica que cada um assume dentro do grupo familiar. 

Nesse caso, a família se estrutura em torno de um modelo que enfatiza a coesão 

familiar e de organização dos interesses de todos.  

Sendo a família responsável pela socialização inicial dos indivíduos, os valores e 

princípios que transmitem, fazem parte do habitus que, de acordo com Bourdieu (2000), 

significa a reprodução de práticas e símbolos que asseguram a continuidade do grupo 

familiar. Portanto, através do habitus, a família se perpetua através dos laços de 

sentimentos e pertencimento, que respondem pela adesão total às práticas, sempre 

que algo precisa ser realizado ou, alguma decisão mais séria tomada em função dos 

interesses comuns. É em torno dos interesses gerais e do bem-estar da família, que o 

grupo familiar, mantém entre si, laços de solidariedade e responsabilidade mútua, que 

se estende mesmo depois que os filhos casam e saem da dependência direta do pai. 
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Tomando por base os interesses coletivos, os agricultores enquanto chefes da 

família são os responsáveis diretos pela organização da produção e divisão interna do 

trabalho, que segue certa flexibilidade na divisão das tarefas de acordo com as 

preferências individuais e condições físicas de realização sem, no entanto, prejudicar a 

dinâmica das atividades. 

O sítio nos ‘agrestes’, como sempre fazem referência os entrevistados a terra 

onde moram, é o lugar de terras fracas, castigadas por secas periódicas, por solos de 

uso constante, onde se planta feijão, milho e macaxeira, se cuida do gado e dos 

animais de trabalho, onde a divisão das tarefas entre o casal e os filhos, revela uma 

oposição/complementaridade entre a unidade de produção – a roça – e a unidade de 

consumo – a casa - , espaços culturalmente construídos como masculino e feminino por 

excelência, respectivamente.  

No depoimento a seguir, o informante fala de momentos do cotidiano na roça e 

da divisão das tarefas: 

Aqui todos trabalham uns, aram a terra, corta um capim, dão comida ao 
gado, outros, carregam uma água do barreiro, quando tem colheita, 
colhe milho, feijão,... é isso aí. Assim, a mulher não faz muito aquele 
trabalho mais pesado, não, nem os meninos, porque são fracos, não 
tem força, então faz uma coisinha, ou melhor, é uma ajuda só. A 
mulher, não pega no pesado, mas ela faz muita coisa, essa aqui 
mesmo não tem bondade, não se escora não, é mesmo que uma 
lançadeira vai, vai. cuida casa, dá de beber os bicho, mas quer saber 
trabalho num mata não, é próprio do homem, da criatura...” 

 

O depoimento mostra que os papéis são definidos segundo as possibilidades 

naturais e próprias das condições de gênero e de geração, mas coloca em destaque, o 

papel duplo que desempenha a mulher, no espaço público - como trabalhadora da roça 

e, no espaço privado - como provedora do alimento, da organização da casa, do 

cuidado com os filhos, confirmando assim, segundo Lima (2001), que a ideologia de 
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viver a família tradicionalmente e de forma hierárquica, se encontra ainda presente no 

ideário das famílias rurais atuais, que terminam por manter os papéis estabelecidos 

pelas gerações anteriores. 

Desse modo, o trabalho realizado e a divisão das tarefas que envolvem as 

diferentes gerações de ambos os sexos e idades, pautam-se por laços de solidariedade 

e ajuda mútua, tornando possível o trabalho, dentro de um clima em que todos se 

empenham visando o bem coletivo.  

O trabalho dos filhos maiores na roça é condicionado pelo horário de freqüência 

na escola, sendo que as crianças menores de 10 anos não trabalham, dão apenas 

“uma pequena ajuda” em serviços leves que segundo eles não pode nem “se 

considerar trabalho”. É nesse sentido, que Chayanov (1974), considera a unidade 

familiar como uma forma particular de organização do trabalho, em que os membros do 

grupo doméstico trabalham coletivamente em função da reprodução social da família.  

No entanto, para o grupo aqui pesquisado, essa reprodução não significa apenas 

a satisfação das necessidades básicas em tempo presente. Visa ao mesmo tempo, 

assegurar a sobrevivência imediata e garantir a reprodução das gerações futuras 

através da conservação do patrimônio, que é o único bem de que dispõem, reeditando 

assim, valores de gerações passadas e que fazem parte da história e da vida de cada 

um, como fala um agricultor: 

Eu gosto muito de terra, de morar no sítio, se eu pudesse comprava 
mais um pedacinho de terra, pra aumentar mais, porque tem os filhos, 
que cada um tendo um bocadinho de terra era melhor, como fez meu 
pai, mas os ganho aqui é tão pouco, que num dá pra se comprar nada 
assim de grande vulto, nem terra, nem trator, porque a renda é pouca, 
então só resta ajeitar essa terrinha aí, quando se pode, ajeita uma 
cerca, ara um taco do terreno, pra se deixar pra os filho quando nós 
morrer”. 
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De forma unânime, os relatos das entrevistas mostram que cabe aos homens, a 

decisão de aspectos importantes da vida cotidiana da família, principalmente quanto à 

definição do que plantar, da divisão das tarefas do processo produtivo, da 

comercialização da produção e da criação do patrimônio. Depende dele ainda, outras 

decisões que envolvem maiores responsabilidades como, empréstimos bancários, 

compra de equipamentos ou utensílios domésticos, ou quando é possível, de um 

“pedaço de terra” para deixar para os filhos.  

Na prática diária, o trabalho passa a ser representado como sacrifício, 

principalmente, pela falta de recursos financeiros, pela ausência completa de tecnologia 

para a execução das tarefas mais difíceis e penosas. Operando basicamente, com a 

mão-de-obra familiar, os entrevistados fazem parte de um contingente mais amplo de 

agricultores destecnificados e desassistidos que ficaram à margem da modernização 

agrícola do país.  

Dentro de suas possibilidades, realizam o processo de trabalho por meio de 

instrumentos rudimentares como enxada, foice e o arado à tração animal, que requer 

mais horas trabalhada, e a intensidade do trabalho exige maior sacrifício do grupo 

familiar. Acresce-se a esses fatores, a falta de chuvas, a fraqueza do solo, aliadas às 

limitadas condições técnicas com as quais trabalham, resultando daí uma baixa 

produtividade, a quase ausência de renda e um quadro de precárias condições de vida 

dos agricultores. A falta de apoio institucional em termos de assistência técnica, é um 

dos limites que se ressentem os entrevistados, para superar essas adversidades e 

estruturar alternativas de produção. 

Apesar do fraco desempenho da atividade agrícola, e a falta de condições de 

autofinanciamento dos agricultores, não é possível afirmar que as unidades produtivas 
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estejam à beira de uma dissolução, isso porque, elas existem, se movem e se fazem 

presente na sociedade local. Sua persistência se justifica segundo os agricultores, 

porque a agricultura familiar não se define apenas, pelos valores numéricos de suas 

rendas ou pela expressão material do volume de produção, seu poder de troca, ou 

mesmo pelos indicadores objetivos das condições de vida. Mas, se pauta por valores 

construídos e perpetuados através do apego á terra e de vivências, que legitimam suas 

estratégias construídas por meios de suas experiências e “modos de vida” próprios. 

Nos seus relatos, em que ora focalizam a terra como fator de segurança, ora a 

produção como fonte de consumo alimentar e garantia da reprodução da família, o 

trabalho se sobressai como elemento constitutivo da sua identidade de agricultor, 

reiterada, continuadamente, no seu modo de vida. O cotidiano e a história de suas 

vidas são mesclados por valores objetivos – como o trabalho produtor do espaço de 

viver e valores subjetivos – como a preservação da vida e satisfação de suas 

necessidades materiais e simbólicas, constituindo para eles o que consideram 

felicidade. 

A percepção que os agricultores têm de si, como provedor da família, os instiga a 

fazer escolhas e tomar decisões sobre os diferentes aspectos da organização social, da 

produção, distribuição do trabalho e financiamento da agricultura. A terra e à família são 

os elementos principais que influenciam a decisão de busca do crédito do Pronaf, 

enquanto incremento necessário à sustentação da unidade produtiva e da família. 

Como veremos a seguir, as estratégias que adotaram, não seguiram linearmente, 

as exigências postas pelo capital financeiro ou pelas normas pré-estabelecidas pelo 

Programa, não para subverter a ordem, mas principalmente, para superar as 
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dificuldades postas no dia-a-dia de sua condição de agricultor e chefe de família que se 

obriga a atender às necessidades mais imediatas do grupo familiar.  

 

4.2 A inserção dos agricultores no crédito rural: a difícil busca da cidadania 

 

4.2.1 O acesso ao crédito 

 

Sabemos que no Brasil, o crédito rural tem sido considerado a principal política 

agrícola para promover o desenvolvimento da agricultura. Teoricamente, as linhas de 

financiamento estavam disponíveis a todos os agricultores. No entanto, somente os 

grandes e médios proprietários de culturas nobres para exportação tiveram acesso ou, 

apenas, uma ínfima parcela da agricultura familiar integrada a agroindústria. Desse 

modo, durante muitos anos, os agricultores familiares foram excluídos do acesso ao 

crédito ou utilizaram linhas de crédito com elevadas taxas de juros, como afirma 

Bittencourt (2003), resultando daí, a inadimplência e o constrangimento por não poder 

pagar o débito contraído.  

A criação do Pronaf veio abrir a perspectiva de maior acesso desse público 

historicamente excluído das políticas agrícolas. O programa chama a atenção para as 

características históricas de exclusão do agricultor familiar ao crédito e objetiva superá-

la através do acesso fácil e democrático. Segundo seus princípios, o crédito rural se 

constitui, portanto, no fator determinante de equidade, justiça social e cidadania e vetor 

da superação dos problemas inerentes à pequena agricultura. 

Em tempos de esperança, onde o Estado ao sair da longa fase de autoritarismo 

sopra ventos de democracia e pretensões de valorizar os sujeitos sociais detentores de 
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direitos e cidadania, o Pronaf foi considerado como o instrumento de desenvolvimento e 

superação das desigualdades, frente a outras políticas agrícolas do passado.  

Nesse contexto, se é dever do Estado regular o uso da propriedade para que ela 

cumpra a sua função social de igual forma, sua intervenção deve ser também eficaz na 

disponibilidade do crédito rural para que a terra cumpra sua função de produzir e 

garantir alimentos à população como um todo e, daqueles que nela trabalham em 

particular.  

Esse objetivo está previsto na Carta Constitucional de 1988, no título VII que 

trata da Ordem Econômica e Financeira, no qual propugna o alcance da justiça social, 

através da proteção e benefícios às atividades imprescindíveis ao desenvolvimento do 

País. Nessa perspectiva, de acordo com o art 1º da Lei que institucionaliza o crédito 

rural 23 no Brasil, o crédito é considerado como um instrumento necessário à produção 

rural tendo em vista o bem-estar do povo. 

Sendo assim, as unidades de produção agrícola de tipo familiar para 

implementar as atividades produtivas, dependem de recursos financeiros. Estes 

recursos podem ser captados de dois tipos de financiamento: os diretos – que são os 

recursos próprios e créditos oriundos da rede formal de financiamento bancário 

captados por meio de programas ou projetos e os indiretos – através de parentes, 

amigos e agiotas. Do ponto de vista dos programas de desenvolvimento rural como o 

Pronaf, os recursos são disponibilizados para projetos de custeio, investimento e 

comercialização da produção.  

Os agricultores familiares desta pesquisa estão vinculados à rede formal de 

financiamento do Banco do Nordeste do Brasil, por meio do crédito especial do 
                                                 
23 Lei nº 4.829, de 0/11/1965, já citada anteriormente. 
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Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf. Estes 

agricultores remanescentes de uma leva de pequenos proprietários rurais, 

tradicionalmente excluídos do Sistema Nacional de Crédito Rural, são hoje 

protagonistas – não os únicos – dessa nova política pública, voltada exclusivamente 

para a agricultura familiar.  

Dentre os motivos que levaram os agricultores a buscarem o crédito do Pronaf, 

observa-se com muita veemência o sentimento pela conservação da terra, a 

preocupação de produzir para garantir a subsistência familiar. É quase unanimidade, 

que a inclusão ao Pronaf, representou para os entrevistados a possibilidade de alcançar 

uma vida melhor e manter-se na terra, tendo em vista ser impossível adaptar-se ao 

trabalho urbano.  

Vêem a si mesmos, como moradores naturais da área rural, que eles 

representam como um lugar de trabalho, construído cotidianamente, ao qual suas vidas 

estão vinculadas resguardando seus costumes, tradições e de onde a priori, não 

pretendem sair. Nesse caso, o seu bem-estar se encontra no equilíbrio entre esses 

valores, onde acima do lucro está a felicidade de poder preservar sua condição de vida 

e trabalho.  

Ao lado dessas expectativas, demonstram certa ambigüidade em relação à 

certeza de inclusão no Pronaf. Por um lado, afirmam a satisfação na conquista do 

crédito para a melhoria das condições de vida; por outro, se referem ao receio e 

indecisão em consegui-lo porque temem os anos de seca, que pode frustrar as safras, 

a incerteza dos “ganhos”, a oscilação dos preços, enfim, sua real capacidade de 

pagamento do débito.  
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Diante disso, a decisão de inserir-se ao Pronaf, foi permeada de momentos de 

avanços e recuos no processo de negociação, em que convivia o “medo de não dar 

certo, de ficar devendo, nesses tempos ruins”, como se expressa um entrevistado:  

Passei um tempo para me decidir de tirar esse empréstimo, porque 
nunca trabalhei com Banco, fui lá umas vezes, voltei, conversa com 
uns, em casa com os filhos, porque aí a gente tem receio. Quando o 
cabra num pensa em pagar, num liga não, mete a cara, mas eu não, 
Deus me livre, gosto de pagar o que devo, pra mim é uma questão de 
honra...  

 

Ultrapassar as barreiras subjetivas e concretas de acesso ao crédito, 

representou o atendimento de uma das necessidades fundamentais do homem – a de 

segurança e sobrevivência. Como afirma Marx (1979, p.40), de imediato, o homem 

precisa “comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas mais”. No caso em 

estudo, o incremento do crédito representava um investimento que simbolizava a 

proposta de um futuro melhor e expectativa de um novo tempo.  

Indagados sobre a facilidade de acesso ao crédito do Pronaf, 90% dos 

entrevistados responderam que contaram com muitas dificuldades, principalmente pelo 

excesso de burocracia do agente financeiro e a demora na tramitação da liberação dos 

recursos causando com isso, uma defasagem no plano de aplicação como relatou um 

agricultor:  

Quando resolvi tirar o empréstimo, fiquei satisfeito, porque achava que 
ia melhorar minhas condições de trabalho e de vida da família. Depois 
quando me decidi e dei entrada, vige Maria, foi uma demora pra sair 
que quando saiu o dinheiro já não dava mais pra fazer o que eu disse 
que ia fazer, tudo ficou mais caro, foi um prejuízo. Mas é assim mesmo 
o agricultor é mole mesmo, é tudo difícil que só vendo; diz que esse 
dinheiro nós tem direito, mas parece que é igual á antigamente, é uma 
peleja pra conseguir... 
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Esse relato na verdade, reflete a história de um segmento de agricultores 

familiares sempre em luta pela conquista de seus direitos de cidadãos. Mesmo sendo o 

Pronaf uma linha de crédito específica para a agricultura familiar, parece repetir a antiga 

caminhada dos agricultores familiares pelo crédito rural, no tradicional modelo de 

financiamento. Desse modo, o programa não consegue transpor as barreiras 

excludentes que historicamente, relegaram a segundo plano os pequenos agricultores 

marcando uma trajetória desigual entre as diferentes categorias de agricultores 

tomadores de crédito.  

Apesar disso, alguns agricultores demonstraram expectativas positivas, em que a 

principal motivação que tomou conta do seu imaginário, foi a crença de que o crédito se 

constituiria em um dos eixos de superação da pobreza e apoio às atividades agrícolas. 

O dinheiro foi recebido pelos agricultores, como um investimento inicial, e como 

condutor de um processo que tinha como meta ultrapassar fatores que limitavam, na 

situação anterior, a realização de uma vida melhor que certamente mudaria sua 

realidade e sua condição de cidadão produtivo, como indicam os depoimentos a seguir: 

Eu tive uma esperança de melhorar... eu fiz esse empréstimo aí, que 
dizem que é só para os agricultores... mas tive medo, quando entrei 
nesse crédito aí do banco, desse para os agricultores, aí eu pensava cá 
comigo, será que isso é bom mesmo? Mas queria muito poder melhorar 
o Sítio, sair da situação de que me encontrava e poder comprar uns 
bichinhos para melhorar amanhã, me sentir bem produzindo pra comer 
ou vender se der, mas produzindo, ser gente...,  

 
Homem, quando fiz o crédito, eu tive uma esperança grande, quando 
peguei o dinheiro, pensei em fazer tanta coisa, comprar umas 
vaquinhas, ajeitar umas coisas no sítio, fazer uns metros de cerca, 
pensei que ia ganhar um pouco mais, para ver se melhorava a vida, sair 
dessa situação...; mas não deu, às vezes é ilusão... , o dinheiro não é 
muito, as coisas são difíceis, a gente toma as rédeas mas lá na frente 
esbarra com tanta coisa, com tanta dificuldade e muita precisão da 
família e aí depois, você vê que não fez nada do que pensou...” 
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As falas expressam o entendimento da maioria dos entrevistados quanto à 

expectativa de inserção no crédito do Pronaf. Para eles, o crédito significava uma 

ruptura de uma fase anterior vivida com dificuldade e a expectativa de estruturar a 

unidade produtiva para alcançarem bem-estar para si e para a família. No entanto, o 

crédito da “promissão” diante das condições de carências materiais, não conseguiu 

atender as expectativas gerando nos entrevistados uma sensação de desencanto e de 

nulidade. 

Porém, a esta perspectiva de desencanto, por vezes se colocava outra contrária, 

por aqueles que apesar de seus limites e fragilidades, consideravam o acesso ao 

crédito positivo e proveitoso:  

Pra mim, entrar no Pronaf foi bom. Foi bom porque meu sítio já tava 
cercado, eu tinha um pouco de pasto, umas cabeças de ovelha e aí, eu 
pude com o dinheiro comprar duas vaquinhas, que juntei com outras 
duas que já tinha no pasto, que a gente guarda para mais adiante, se 
precisar, e assim, vou vivendo, não tenho dinheiro no banco não, isso 
nenhum tem, são poucos por aqui que tem, mas tá dando pra ir vivendo 
mesmo com sacrifício”. 

 
 

Essa observação, em que aparece um outro matiz na significação do acesso ao 

crédito, mostra situações diferentes de inserção dos entrevistados no circuito financeiro 

e as diferenciações concretas que existem na trajetória individual percorrida por cada 

um dos agricultores pesquisados, que de acordo com o depoimento acima, o crédito 

representou a condição indispensável para incrementar sua base produtiva, permitindo 

investir e poupar como forma de se garantir para o futuro.  

Depreende-se com isso que no âmbito do Pronaf, a princípio, a condição de 

agricultor demandante do crédito, estrutura um espaço de iguais. No entanto, as 
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diferenças são postas pelas condições prévias e o nível de necessidade que cada um 

apresenta na sua trajetória de vida e trabalho como agricultor. 

Através do Pronaf, o Estado se diz comprometido em viabilizar a agricultura 

familiar e promover a geração de renda, em que o crédito é o instrumento estruturante 

das unidades produtivas e a base de transformação das condições de vida e 

reprodução social dos agricultores. A partir da prática de democratização do crédito 

como direito de cidadania, a intenção é modificar a base produtiva e a geração de 

emprego e renda. No entanto, a realidade analisada apresenta uma situação não 

compatível com os ideais proclamados pelo Programa à medida que não parece ter 

modificado, significativamente, as condições de produção e renda dos agricultores aqui 

estudados, como observamos a seguir. 

 

4.2.2 Efeitos do crédito rural sobre a renda dos agricultores em Altinho 

 

Vale destacar que os agricultores pesquisados ao entrarem na relação com o 

crédito rural do Pronaf, o fizeram em situação de extrema carência — período 

prolongado de seca, falta de produção e acumulação de produtos da lavoura, 

desestruturação permanente da unidade produtiva, doenças familiares, falta de uma 

rede de solidariedade familiar e de proteção social, que contribuiu para aprofundar as 

condições de vulnerabilidade, que no todo, configurava uma situação ímpar, em termos 

de produção e renda. 

Em relação à realização das atividades produtivas procuramos, durante a 

investigação, enfocar a escala de produção e o uso de tecnologias, utilizadas no 

processo de produção agrícola e na pecuária. Quanto às atividades agrícolas, os dados 
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levantados evidenciam o predomínio da combinação de culturas tradicionais como o 

milho, feijão e mandioca em pequena escala – 58,82% das explorações tiveram uma 

área cultivada de apenas 0,5 hectares e 41,18%, uma área menor que 03 hectares de 

culturas como o milho e o feijão. A baixa produtividade alcançada foi insuficiente para o 

autoconsumo da família, cuja estimativa de produção, que para 52,94% dos agricultores 

ficou em torno de seis a sete sacas de cada produto e para 47,06% em torno de quatro 

sacas. 

Considerada a pequena escala de produção e o destino dos produtos para o 

autoconsumo o uso de tecnologias, se dá também, em ínfimos níveis e com pouca 

freqüência, pelos agricultores. As técnicas mais modernas, como análise e correção de 

solo, não são usadas pelos agricultores e a adubação química é utilizada apenas por 

25% destes. O uso mais difundido entre estes agricultores é o de defensivos agrícolas e 

vermífugos, utilizado por quase 100% dos entrevistados. 

 A utilização do trator é bastante reduzida, como também do arado mecânico 

devido à inexistência no município desses equipamentos e, o alto preço cobrado por 

estes serviços na região. Esses baixos índices de utilização de tecnologias refletem a 

carência de assistência técnica, declarada por 100% dos entrevistados, como sendo um 

serviço de difícil acesso e confirmada pelo agrônomo do IPA no município, que coloca o 

problema, em termos de um reduzido número de técnicos lotados no escritório local. 

A pecuária, principalmente a leiteira, é a atividade mais efetiva que realizam, e 

também, a que gera mais renda, embora se realize em pequena escala, em vista da 

exigüidade das áreas das propriedades e do preço de manutenção do rebanho. Dos 

entrevistados, cerca de 35%, declararam possuir 06 vacas e uma junta de boi de 

serviço, 29,41% possuem 04 cabeças de gado, incluindo a junta de boi e 35,29% 
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apenas 03 vacas de leite. Um pequeno plantel de ovelhas, porco e galinhas constituem 

uma reserva que, geralmente, são vendidos para cobrir outras despesas de consumo 

da família.  

Dos agricultores que produzem leite, cerca de 70% fazem queijo, produzindo 

uma média de 07 a 12 kg por semana. Esse produto de responsabilidade da mulher é 

vendido no mercado local a preços que variam entre R$ 3,00 a R$ 3,5024. A 

comercialização in natura do leite não é muito comum entre os entrevistados, devido ao 

baixo preço e a dificuldade de transporte para o mercado local. 

A pecuária é a atividade mais regular entre os agricultores entrevistados e 

representa para eles, além de fonte de renda, um canal de inserção no mercado local 

como ressalva Garcia (1989), como também uma espécie de poupança que lhes 

socorrem em momentos de dificuldades. Sobre isso, fala um agricultor entrevistado: 

Eu tenho aí uns bichinhos, umas cabeças de vacas, de ovelhas sabe, 
que é o que se adapta melhor na nossa região, mais que o bode, pois 
bem, quando adoece alguém de casa, um filho, um neto a gente 
vende aquele bichinho para socorrer a família. Outras vezes, pra 
pagar uma coisa que a gente compra como um veneno para formigas, 
ou outro a coisa mesmo, outro dia vendi uns pra pagar a parcela do 
empréstimo do Banco.  

 

O depoimento sugere ser esta uma atividade que dá mais segurança ao 

agricultor em termos de liquidez, socorrendo-lhe em momentos de muita necessidade e 

falta de recursos monetários suficientes. Mostra ainda, que estes agricultores não 

apresentam condições de acumular para investir. Ao contrário, os relatos indicam que, 

eles apenas mantêm-se sob uma lógica de produção, direcionada para assegurar a 

reprodução do núcleo familiar, onde o manejo do rebanho serve para cobrir as 

                                                 
24 Este foi o preço informado na época da pesquisa em setembro de 2005. 
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despesas da unidade produtiva e do grupo familiar, em momentos de necessidades 

mais urgentes. 

Na verdade, a compra de uma vaca ou ovelhas, representa a segurança do 

agricultor para suprir futuras necessidades ou pagar os débitos contraídos com o banco 

ou com outros bens no mercado local. Um entrevistado afirmou, ter comprado com o 

dinheiro recebido do Pronaf uma junta de boi, mas que já não a possuía, porque 

precisou vendê-la para cobrir gastos de consumo familiar.  

Uma das grandes dificuldades que encontramos na pesquisa foi levantar 

informação e estimar a renda familiar proveniente das unidades produtivas. Tais 

dificuldades são potencializadas principalmente, quando o instrumento de aferição da 

renda, tem por base entrevistas diretas, a exemplo desta pesquisa.  

O entrevistado como o único responsável pela informação, traz ainda consigo o 

receio de se expor a desconhecidos e, revelar a intimidade de sua vida de sacrifícios. 

“Renda mesmo, nós daqui dos sítios não temos não, a situação aqui é braba...” Assim iniciava 

sua fala: olhar baixo, pensativo. Como se quisessem trazer à memória momentos 

difíceis que já passara na vida cotidiana nos sítios. Além disso, pesa entre os 

produtores alguns fatores de ordem metodológica, como o hábito de subestimar a 

produção e somam-se outros, como a falta de costume de compor a renda familiar 

(sobretudo a não-monetária, de autoconsumo) e de contabilizar valores gastos e 

recebidos com a atividade produtiva.  

Informações espontâneas foram, no entanto, surgindo à medida que ia se 

estabelecendo uma relação amistosa e um clima de confiança entre a pesquisadora e 

os agricultores apesar de que, algumas lacunas, não deixaram de existir para uma 

avaliação mais precisa da renda anual do grupo pesquisado.  



Pronaf – Financiando a produção ou garantindo a reprodução? Um estudo de caso em Altinho/ Pernambuco 

 

170

Estimar a renda para os agricultores pesquisados parece ser uma tarefa 

complicada, devido à falta de prática na elaboração dessa postura, como mostraram os 

depoimentos. Primeiro, porque eles não atribuem valor aos bens produzidos que foram 

consumidos pela família. Segundo, o ‘não atribuir valor’ está diretamente ligado à 

questão cultural e moral do chefe da casa, que se sente responsável pela provisão da 

família, por isso mesmo, não medem esforços e muito menos não contabilizam gastos 

com ela dependidos, como destacou um entrevistado:  

Essa conta de quanto gasto com o sustento da família, do que tiro da 
roça, eu num faço, não. Vou lá, tá contando quanto minha família 
come... Parece que a gente tá com pena... Alegando aquilo. O pai é 
obrigado a chegar ali, com as necessidades de casa, da família, fazer 
de um tudo. 

 

A falta de contabilidade e ausência de valor aos produtos consumidos, faz com que 

a renda monetária sofra, mais facilmente, erros de mensuração. O que sugere que ela 

possa estar subestimada. Outro aspecto que merece ser mencionado na dificuldade de 

contabilizar a renda é que, os preços dos produtos sendo determinados pelo mercado, 

sofrem oscilações que dificulta ao agricultor computar numa seqüência de tempo, os 

preços dos produtos vendidos, para configurar com mais precisão a renda monetária 

anual do seu estabelecimento. 

Na composição da renda, segundo as declarações dos entrevistados, está a venda 

de queijo e de alguns animais de terreiro, como aves e porcos. No entanto, a média de 

renda que os agricultores conseguem através da remuneração do trabalho anual ou 

pela venda de alguns produtos, está muito aquém de suas reais necessidades sociais e 

produtivas, evidenciando assim, um quadro de precariedade nas condições e qualidade 

de vida. Nesses termos, não podemos afirmar que tenham conseguido “renda” 
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suficiente para cobrir as despesas de produção e reprodução, apesar dos recursos de 

crédito do Pronaf, conforme suas próprias conclusões.  

Em relação aos rendimentos não provenientes da atividade agropecuária, os 

agricultores que trabalham alugados, recebem pelas atividades extra-agrícolas uma 

renda monetária muito baixa, e mesmo assim, a demanda de serviços na área rural e 

urbana do município é bastante reduzida. No entanto, apesar da falta de regularidade, 

são os rendimentos do trabalho temporário, que complementam o orçamento familiar de 

64% dos agricultores entrevistados, que declararam trabalhar “sempre que aparece”, 

em fazendas de gado nas imediações dos sítios. O valor médio da diária varia entre R$ 

10,00 a R$ 15,00, contudo, a freqüência é esparsa, significando que existe um espaço 

de tempo entre um trabalho e outro, e uma redução na renda, o que leva ao 

agravamento de suas condições de reprodução. 

 A renda da aposentadoria rural mostra-se mais significativa do que o trabalho 

agrícola, porque representa na verdade a única fonte de renda constante para 30% dos 

agricultores, que declararam estar em melhores condições de vida: 

Essa aposentadoria que o governo deu pra nós, foi uma benção do céu. 
Porque é certo, todo mês; porque antes quando não tinha, eu trabalhei 
muito alugado aí por esses mundo com meus filhos... agora não... tem 
pelo menos pra comer... as vezes dá pra comprar alguma coisinha pra 
casa...” 

 
 Este é um tema já amplamente demonstrado por Delgado e Júnior (2000), no 

seu estudo sobre o impacto da previdência na renda da população rural, no qual 

apontam o direito à aposentadoria prevista na Constituição de 198825, como expansão 

                                                 
25 A Constituição instituiu novos parâmetros de inclusão para a população rural como a redução da idade para 
receber os benefícios, a universalização do acesso para as mulheres e a garantia do piso de um salário mínimo. 
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da cidadania para o homem do campo contribuindo para a elevação da renda e alívio 

da pobreza rural.  

As justificativas que apresentam os agricultores para a reduzida média de renda 

que obtêm das unidades produtivas se limitam a fatores de ordem física, como as 

pequenas áreas que destinam às culturas de milho e feijão, perdas provenientes das 

condições edafo-climáticas – como a falta ou excesso de chuvas e pragas que 

acometem a produção em algumas épocas do ano, implicando com isso, uma baixa 

produtividade que se torna insuficiente para o consumo familiar e conseqüentemente, 

para a geração da renda necessária para cobrir os custos de produção e reprodução 

social. 

Porém, essa explicação se reduz a questões visíveis e materiais e não sinaliza 

para a responsabilidade que tem o Estado e o Pronaf, em superar as antigas formas 

excludentes e parciais de atendimento aos pequenos agricultores. 

O não cumprimento de propostas colocadas pelo Pronaf, como assistência 

técnica e a articulação com outras políticas públicas importantes para a potencialização 

das ações do Programa e para a garantia de direitos de cidadania, denota que, os 

agricultores e suas associações assumem uma postura acrítica frente às diretrizes  do 

Pronaf. Alguns agricultores mais experientes conseguem fazer a crítica, no entanto ela 

não é canalizada para o debate coletivo, no Conselho de Desenvolvimento Rural nem 

extrapola para as estâncias mais altas de decisão.  

Nesse sentido, o Pronaf, não conseguiu modificar os traços das políticas de 

desenvolvimento convencionais do passado – uma vez que se encontra ainda, 

assentado num viés produtivista, totalmente desarticulado de outras políticas públicas. 
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4.2.3 O crédito rural: entre o financiamento da produção e as necessidades de 

reprodução 

 

Ao longo de toda a história, o desenvolvimento da sociedade humana foi 

marcado fundamentalmente, pela tentativa do homem dominar a natureza e produzir os 

bens necessários à satisfação de suas necessidades básicas.  

O atendimento de certas carências naturais como comer, beber, amar, se 

proteger do sol através de um lugar seguro de morada, é condição vital para a 

preservação da espécie humana, tendo sido esta, a busca constante dos homens ao 

longo do tempo. A incapacidade do homem em satisfazer, minimamente, essas 

necessidades em função de rendimentos insuficientes para adquirir a cesta de bens 

necessários à sua subsistência, geralmente o define como portador de um estado de 

pobreza que afeta o seu bem-estar.  

Entretanto, a história dos homens vai além da sua reprodução biológica. As 

oportunidades que a sociedade lhes oferece em termos de trabalho, saúde, educação, 

preservação da cultura e das relações sociais, são condições imprescindíveis à 

reprodução da sociedade na sua totalidade. Marx (1989, p.659) entende que as 

necessidades não se referem somente aquelas de ordem objetiva - as que são básicas, 

de sobrevivência física, mas também, aquelas de caráter subjetivo, que vão sendo 

criadas a partir do processo de produção e expansão da produção capitalista. Desse 

modo, identifica nas necessidades humanas e em suas formas de satisfação, o 

fundamento da sociedade. A busca de satisfação das necessidades é o que leva o 

homem a produzir os meios de satisfazê-la, criando o que Marx chama de “primeiro ato 

histórico”. 
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 Como observou Marx (ibid, p.659), os processos de produção e reprodução 

acontecem de forma simultânea em que “todo o processo social de produção, encarado em 

suas conexões constantes e no fluxo contínuo de sua renovação, é ao mesmo tempo processo 

de reprodução”. Isto nos coloca frente ao entendimento de que a reprodução não é 

apenas material e produtiva, mas ao mesmo tempo, cultural, ideológica e social.   

Para Cândido (2001, p.29), a garantia da preservação dos indivíduos ou do 

grupo social em toda sociedade, pressupõe a obtenção de um equilíbrio relativo entre 

as suas necessidades e os recursos do meio físico, que requer dos indivíduos, soluções 

adequadas e completas para garantir aquele equilíbrio. Isso significa que produção, 

reprodução e necessidades aparecem intimamente imbricadas, numa perfeita relação 

de reciprocidade. 

Nesse caso, um camponês usando de toda a sua autonomia, ao destinar parte 

de seus ganhos produtivos ou de outros ativos na manutenção dos seus meios de 

produção, está possibilitando com isso, não só as condições necessárias à sua própria 

reprodução, mas também, à reprodução da economia camponesa, como um todo. 

Autonomia aqui entendida na perspectiva colocada por Wanderley (1997, p.11), quanto 

ás possibilidades que têm o agricultor de tomar decisões e fazer escolhas adequadas e 

importantes para prover a subsistência da família, em dois níveis complementares: 

A subsistência imediata, isto é, o atendimento às necessidades do 
grupo doméstico, e a reprodução da família pelas gerações 
subseqüentes. “Da conjugação desses dois objetivos, resultam suas 
características fundamentais: a especificidade de seu sistema de 
produção e a centralidade da constituição do patrimônio familiar”.  

 

Sendo assim, além da necessidade que tem o agricultor, de garantir a 

sobrevivência dos seus membros no tempo presente, encontra-se ainda, a real 
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necessidade de organizar um projeto de futuro através da busca de todos os recursos 

internos ou externos, que estiverem disponíveis para a constituição de um patrimônio, 

visando a reprodução das gerações futuras. Sob essa bandeira, adotam estratégias, 

tomam decisões, justificam suas ações particularizadas em formas próprias e distintas 

de exercê-las.  

Foi exatamente a busca da satisfação destas necessidades, essenciais à 

preservação e continuidade de sua condição de agricultor, que motivou a adesão dos 

entrevistados ao crédito do Pronaf.  O crédito recebido pelos agricultores entrevistados 

refere-se ao primeiro empréstimo que contraiu com o Pronaf, no período 2000/2002, 

tendo como objetivo a aplicação nas atividades agropecuárias nas unidades produtivas.  

Estes recursos, segundo os agricultores, foram insuficientes, tendo em vista o 

espaço de tempo em que ficaram sem acesso a financiamentos rurais. Provocando por 

isso mesmo, um acúmulo de serviços que deveriam ser realizados e bens a serem 

adquiridos para fazer funcionar melhor as propriedades rurais. Vale lembrar que o 

crédito de custeio é destinado à compra de insumos e serviços necessários á produção 

das culturas e o crédito de investimento tem como função, dotar a propriedade de infra-

estrutura, como cercas, trator, gado etc. 

No momento em que estes agricultores são inseridos no crédito rural do Pronaf e 

no sistema bancário, são lançados em um esquema regulado por valores que não são 

os de reciprocidade, mas regido por normas pautadas em sanções, cobranças e leis. 

Diferentemente das relações pessoais que estabelecem com os seus, iguais no 

ambiente rural, mediadas por conteúdos como amizade, favor, confiança no ambiente 

institucional dos agentes financeiros, a relação é outra. Tem como característica 

principal o interesse mercantil e a impessoalidade dos procedimentos. São instituições, 
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completamente diferentes daquelas com as quais o agricultor se relaciona na sua vida 

cotidiana, que têm como princípios básicos, a solidariedade e a sociabilidade entre as 

pessoas. Desse modo, as instituições financeiras refletem uma imparcialidade, através 

de relações que se caracterizam pelo não envolvimento com os agricultores, 

comportamento este que ao manter distância do público alvo do programa, facilita a 

aplicação das sanções em caso de distorções e inadimplência.  

Não sendo, portanto, as relações pessoais que balizam a ligação das agências 

bancárias com o agricultor estas, não conseguem compreender sua racionalidade e a 

medida exata de suas necessidades. As transações são feitas num clima de muita 

formalidade e se constituem muito mais, numa relação impessoal, tópica, localizada e 

de curto prazo.  

Entretanto, são estes agentes financeiros, os principais veículos oficiais 

repassadores dos recursos de crédito dos programas governamentais, como o Pronaf 

que seguem geralmente, como norma contratual, a obrigatoriedade da aplicação dos 

recursos nas atividades produtivas, para as quais foram concedidas. 

Diante dessas imposições e limites colocados pelas normas estabelecidas, vale 

ressaltar, que abordar os agricultores sobre o tema do crédito e sua aplicação, foi 

bastante difícil, tanto do ponto de vista da pesquisadora, quanto dos próprios 

agricultores. A pesquisadora, por estar entrando no terreno da privacidade, e os 

agricultores, por receio de expor sua vida íntima e privada, em que a situação de 

carência e privações, os levava a proceder de forma contrária aos princípios de 

seriedade e responsabilidade que lhes caracteriza. 

  Através dos depoimentos coletados, foi possível apreender que os agricultores 

ao receberem o crédito do Pronaf, se encontravam em condições de pouca produção 
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agrícola e atravessando momentos de muitas dificuldades financeiras, que contribuíram 

para tornar a gestão dos recursos creditícios, um fator crucial para os entrevistados. 

Esse fato levou a maioria dos agricultores a redefinir o plano de aplicação do crédito, 

antes considerado prioritário ou até mesmo obrigatório. Um dilema pareceu povoar sua 

consciência: aplicar na terra ou aplicar na vida, na sobrevivência, nas necessidades não 

atendidas, como mostra o relato a seguir: 

Minha irmã, aqui na roça a situação num é fácil não, porque quando 
entrei no banco, a situação já era ruim, aí eu tirei esse dinheiro aí no 
Banco, que é muito pouco, pra o tanto de coisa que tem que ser feito, 
aqui; aí vem os descontrole dos tempos, quando é chuva, acaba tudo, 
quando não, é seca e seca braba, como a gente teve esses últimos 
anos, aí é que não se planta nada; Quando a chuva vem, como agora, 
foi desesperada, que encharcou tudo, e aí o feijão e o milho que plantei 
se mal der, vai ser tão pouco que num dá nem pra se comer em casa; 
não se tem outra coisa, pra fazer não, quando a lavoura não dá, 
então..., a renda do sítio é pouca...; é assim, quando o dinheiro do 
banco entra, a gente fica numa confusão, o que fazer, e aí a gente bota 
um pouco no sítio, faz o que dá, e o resto vai se virando, porque a 
necessidade de comer ninguém tira, e mesmo assim é uma comidinha 
fraca, ás vezes a mulher ou um filho adoece, e aí vou deixar morrer? 
Não, tem que se apertar e arranjar tudo que é jeito. 

  

É possível captar através de suas representações, que no rol de suas 

necessidades mais imediatas, a alimentação é a primeira considerada prioritária e, a 

“comida fraquinha”, é o elemento através do qual pensam a sua condição de pobreza e, 

pressupõe o não acesso a bens, serviços e direitos sob os quais garantiriam um 

patamar de provisões básicas para a satisfação de suas necessidades. 

A escassez de produção capaz de responder às necessidades básicas de 

consumo e a inconstância da renda formam o núcleo duro da pobreza dos 

entrevistados, que não encontrando respaldo nas políticas públicas para o apoio e 

superação de suas necessidades, a solução encontrada foi lançar mão do crédito rural 

e usar parte na manutenção de suas famílias. 
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Sob esse prisma, o uso do crédito rural, se explica pela ausência de renda 

suficiente e pela fragilidade dos mecanismos de proteção social, como condição 

necessária para dar suporte, em parte, àquelas necessidades primordiais como saúde e 

educação, assegurando-lhes direitos e cidadania. Como diz Pereira (2002, p. 27), 

“aqueles que não usufruem bens e serviços sociais básicos ou essenciais, sob a forma de 

direitos, não são capazes de se desenvolverem como cidadãos ativos conforme preconiza a 

própria LOAS”. Ou ainda, não poderão desfrutar uma vida saudável, liberdade política, 

segurança social e principalmente respeito por si mesmo. 

A justificativa dessa prática, do ponto de vista subjetivo do agricultor, se encontra 

no equilíbrio que busca estabelecer entre as demandas da unidade produtiva e o 

mínimo necessário, definido social e culturalmente para satisfazer as necessidades de 

reprodução da família. Isso significa dizer que, o manejo dos diferentes fundos da área 

da produção, adquire um novo e diferente conteúdo na área da reprodução, como 

mostra o depoimento:  

Esse dinheiro que tirei do Pronaf, eu sei muito bem, que é uma coisa 
séria, que eu devia aplicar todo na propriedade, que tenho que pagar, 
se não produzir fica mais difícil; mas como fazer isso, se tenho tantos 
outros problemas; quando eu olho pra dentro de casa, é uma tristeza, 
de tanto num ter dinheiro, tava devendo na venda, tive que pagar; tive 
que ajeitar o telhado da casa que tava caindo, fiz ainda um pedaço de 
cerca, um pedacinho de palma, mas o dinheiro é pouco demais para 
tanta precisão... 

 
 

Do ponto de vista da Lei do crédito rural, seu uso diferentemente do previsto, 

pode significar uma transgressão. Contudo, nas circunstâncias de incertezas e de 

reduzidas escolhas em que vivem os agricultores entrevistados, o uso do crédito na 

combinação – produção/reprodução é marcado por um momento carregado de 

significados e simbolismos, em que a questão moral se mistura com o material e exige 
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dos sujeitos uma recomposição do planejamento para atender às suas exigências.  

Desse modo, como coloca Abramovay (2005), sendo o cotidiano do pequeno agricultor 

pintado pela pobreza, é impossível financiar as condições de produção, e na seqüência 

transformar a base técnica da propriedade de uma família, cujos membros nem sempre 

têm o que comer. 

A noção do risco e da obrigatoriedade do compromisso, contida em uma  relação 

financeira está presente na consciência dos entrevistados. Mas, suas ações são 

marcadas por um componente fundamental no seu dia-a-dia — a escolha da alternativa 

possível. Desse modo, colocam de lado as ameaças e assumem um comportamento 

reflexivo orientado pelo “modo de vida”, em que a normalidade do ato, do ponto de vista 

do agricultor, é informada por seus valores morais e pelas necessidades de sua vida 

cotidiana, que no caso da saúde e alimentação deve ser constantemente protegida e 

atendida pelo chefe da família. 

O técnico do IPA local, em sua narrativa, afirma que grande parte dos pequenos 

agricultores usa o crédito rural diferentemente do previsto no plano de aplicação, 

porque a pobreza acaba, fatalmente, por conduzir o agricultor a um uso “distorcido” (do 

ponto de vista do agente financeiro) do crédito, ou seja, ele transforma seu 

financiamento para matar a fome ou cuidar de sua saúde e não para produzir, porque 

atender suas necessidades e de sua família, está acima de qualquer acordo meramente 

econômico. 

Rocha (2000) considera que em uma sociedade capitalista a satisfação das 

necessidades passa, fundamentalmente, pelo acesso aos recursos monetários que 

permitem o pagamento pelo direito de uso ou consumo de qualquer mercadoria. Assim, 
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ter renda é um fator decisivo que garante aos indivíduos bens e serviços, e com isso, 

faculta-lhes a sua reprodução social. 

Dentro dessa perspectiva, o trabalho na agricultura familiar, significa a fusão 

entre casa e roçado num organismo único, não existindo, portanto, uma nítida 

separação entre família e negócios, como ocorre na empresa capitalista. Esta é a razão 

pela qual os agricultores aqui estudados, entendem não existir uma nítida separação 

entre o uso do crédito rural na produção ou nas necessidades, pois no conjunto, 

trabalho, gestão e propriedade familiar, formam um todo constituído de partes 

indissociáveis em que “estas fronteiras borram-se permanentemente” (ABRAMOVAY, 

2004).  

Wolf (2003), ao descrever o funcionamento e a dinâmica das sociedades 

camponesas, ressalva que, da mesma forma que os camponeses não são capazes de 

dizer quanto de sua renda total, é obtida de seu próprio trabalho, e quanto, resulta dos 

esforços dos diferentes membros da família, de igual forma ele também, não é capaz de 

separar quaisquer recursos que circulem dentro das fazendas, quando a questão for 

prioritariamente atender as necessidades de seus familiares. Essa lógica, encontrada 

entre os agricultores entrevistados, traz a marca de uma cultura camponesa, que se 

revela na forma imbricada e indissociável com que tratam os recursos financeiros do 

Pronaf. 

Sendo assim, alguns entrevistados fizeram referência ao uso do crédito, na 

compra de um pedaço de terra para os filhos. Constituir um pequeno patrimônio familiar 

é percebido por eles como uma responsabilidade decorrente de sua condição de pai e 

uma forma de assegurar a condição de agricultor para os filhos, com o objetivo de evitar 

a saída para o assalariamento urbano. Por outro lado, representa ainda, a possibilidade 
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de ampliar a área de terra da família, a base produtiva e o acesso ao crédito rural. 

Assim, o crédito assume um papel fundamental como investimento, e como instrumento 

de reprodução social da agricultura familiar como um todo, como mostra o relato a 

seguir: 

Eu tirei esse dinheiro do Pronaf, foi mais para ajudar meu filho a 
comprar um pedaço de terra pra trabalhar; porque ele vive numa 
situação meu Deus, que só vendo. A família é grande, são dez filhos, 
dez bocas pra comer, só isso já viu a situação... aí nós com pena e 
como os filhos dele também, tem que trabalhar e morar e tudo ...então, 
o dinheiro foi pra isso. Pra ele sobreviver. Com a terra ele pode tirar um 
dinheiro no banco e ir tocando a terrinha. Quando chegar o dia de pagar 
ao banco, vou vê o que faço, vendo um bichinho ou se vê outra coisa ... 
e pronto”. 

 

Estas decisões em que priorizam o atendimento das necessidades do grupo 

familiar, tomadas em função das condições de severa limitação material, antes de 

revelar uma distorção do crédito, expressam a nosso ver, uma estratégia familiar 

adotada pelos agricultores para garantir a permanência do grupo familiar no meio rural 

e de constituição de um patrimônio, que segundo Moura (1978), significa antes de tudo, 

uma forma de assegurar a reprodução da área como camponesa. 

Para Wanderley, (2000, p.37) em torno da terra e da constituição de um pequeno 

patrimônio se concentra o essencial do esforço dos agricultores em que “o ‘lugar’ da 

família, isto é, o patrimônio fundiário familiar constitui um elemento de referência e de 

convergência” e acresce, “Daí a importância do patrimônio fundiário familiar e das estratégias 

para constituí-lo e reproduzi-lo”. Para Moura (1978, p.4), a reposição do patrimônio 

significa mais do que colocá-lo nas mãos dos descendentes diretos de um agricultor, “é 

assegurar a reprodução da área como camponesa”. 

Mesmo sem ser essa a sua finalidade, o crédito rural do Pronaf foi utilizado por 

alguns agricultores para a aquisição de um pedaço de terra para os filhos, 
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representando esse ato, a importância da terra como elemento de reprodução e a 

família como elemento fundamental e agregador, que integra o modo de vida desses 

agricultores.  

A segurança da família, o trabalho e a moradia aparecem como justificativas 

suficientes para o uso dos recursos, com base acima de tudo, na defesa da 

sobrevivência e da vida. Apesar da incerteza quanto à capacidade de pagamento do 

débito, e da dubiedade da aplicação dos recursos, a necessidade de segurança para a 

família, aparece no relato como o feito mais significativo para a preservação das 

relações que interligam o grupo doméstico, tendo como suposto o respeito aos valores 

e a reprodução do habitus pelas gerações futuras. Para Woortmann (1995), são essas 

relações que justificam a importância da família para a condição camponesa.  

Segundo Gomes (2004), os membros da família são parceiros de uma 

racionalidade cujo interesse maior é a reprodução do grupo, mantida por diversas 

estratégias utilizada pela família, em que seus membros são depositários de 

sentimentos e valores que internalizam e garantem a própria existência do grupo 

familiar. 

 Com esse quadro de referência, partimos do suposto de que sendo a autonomia, 

como mostra Chayanov, um traço característico das sociedades camponesas e a 

família, um espaço social cujas relações de sociabilidade e reciprocidade visam a sua 

proteção, a questão moral que se coloca para os agricultores em estudo, consiste em 

atender em primeiro plano, as suas necessidades básicas, daí sua prática se orientar 

por regras que tornam indissociáveis as lógicas econômicas, culturais e morais, onde os 

recursos de todas as fontes compõem um montante que podem ser usados a qualquer 

momento para prover as necessidades da família, inclusive o crédito rural.  
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Essa não é uma tarefa sem sentido. Em todas as sociedades, 

independentemente da cultura, a educação e a saúde são necessidades básicas de 

todos os seres humanos e, reconhecê-las como componentes da qualidade de vida, 

pressupõe o imperativo ético do Estado em responder a estas necessidades, no marco 

dos direitos universais do homem, considerados como inerentes ao direito fundamental 

á vida e à cidadania — aqui entendida, como sendo aquela, que considera o homem 

como sujeito de direitos.  

Independentemente de sua capacidade produtiva, os agricultores e suas famílias 

necessitam consumir tanto mercadorias quanto, bens e serviços, o que requer a 

existência de mecanismos capazes de atender a estas necessidades, que segundo 

Medeiros (2000), são mecanismos que estão concentrados em duas instituições 

fundamentais - a família e o Estado. Nesse caso, na ausência do Estado e das políticas 

públicas para o meio rural a família vem assumindo a dupla função de garantia da 

provisão de subsistência e de subsídios aos serviços de educação e saúde. 

Ao relatarem a luta cotidiana que enfrentam para garantir as condições mínimas 

de sobrevivência, os agricultores entrevistados, foram unânimes em afirmar que, o 

atendimento às demandas de educação e saúde no meio rural, é condição essencial 

para uma boa qualidade de vida. Entretanto mostram nas narrativas, os limites que 

apresentam estes serviços no contexto rural, de forma que muitos precisam lançar mão 

do crédito rural para fazer face ás necessidade básica do grupo familiar, como relata um 

entrevistado: 

Eu e a mulher a luta aqui, a nossa preocupação é pra esses meninos 
num deixar a escola; como você sabe a escola nos sítios num é como 
na cidade, ela é mais fraca, o ensino não é muito bom, tem umas 
professoras boas, mas as dificuldades delas também são grandes. 
Falta muita coisa, falta merenda, aí eu num vou deixar os meninos sem 
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comer na escola, porque é longe de casa. Me lembro, que quando 
recebi esse dinheiro do banco aqui tava uma precisão danada. Os 
meninos num tinha caderno, nem livro, porque o governo não tinha 
mandado ainda, isso passa de meses, e aí eu tive que comprar, num é 
de esperar que venha bom tempo, porque se os meninos se atrasarem 
eu vou ficar pensando que foi por minha culpa, aí o dinheiro que tiver 
entra na dança..., e foi assim, o dinheiro a gente vai ajeitando num lado, 
uma coisa no sítio, mas na hora da necessidade da família, ele entra 
também, eu vou ter que pagar mesmo...  

 
 

Assim, a educação aparece nas narrativas como uma questão fundamental e ao 

mesmo tempo, uma fonte de preocupação, devido a dois fatores básicos: a ineficiência 

do modelo educacional para o campo e a insuficiência de recursos próprios para 

financiar os estudos dos filhos, quando o Estado falha.  

A dicotomia campo-cidade esteve sempre presente na formulação das políticas 

públicas, onde as ações concretas visando o desenvolvimento e a proteção aos 

trabalhadores é pensada a partir da cidade, não incorporando as necessidades sociais 

da população rural, enquanto portadora de direitos e de cidadania. Este padrão de 

sociedade desigual construída no passado vai se mantendo mesmo após a 

promulgação da Constituição dita “Cidadã”, na medida em que os direitos não se 

estendem para todos, nem de forma igual no espaço rural/urbano, como mostra o 

depoimento acima e como pudemos constatar durante a pesquisa, em outras falas dos 

agricultores engajados no Pronaf. 

Revelam ainda, claramente, o desejo de que os filhos tenham outras 

oportunidades de vida e trabalho, que segundo eles, só conseguirão com o estudo. 

Depoimentos como “não quero que meus filhos fiquem sem saber ler, como eu” ou “o 

homem só é alguém com o estudo, por isso faço tudo para manter os filho na escola”, 

demonstram a insatisfação daqueles que não estudaram. Por isso mesmo, se 
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empenham em dar aos filhos a educação necessária para adquirirem a competência 

que o mundo contemporâneo vem exigindo que o agricultor tenha, no sentido de 

exercer de forma mais eficiente ás atividades agrícolas e alcançarem melhores 

condições e qualidade de vida.  

Como foi possível constatar no percurso da pesquisa, fatores como falta de 

renda, oportunidade de emprego rural e serviços sociais para o atendimento das 

necessidades básicas nas áreas de educação e saúde, são fatores que contribuem o 

uso não exclusivo do crédito rural, na atividade produtiva, como fala um entrevistado: 

Quando tirei esse dinheiro do Pronaf, a situação aqui tava muito ruim, o 
sítio quase não dava nada, a não ser uma duas vaquinhas que ainda 
me davam um leite, e aí a mulher fazia uns queijos e eu vendia na 
cidade, barato, que produção do agricultor, num tem valor. Ademais... 
Olhe, na época mesmo a mulher estava doente, aí fiquei num dilema, 
não tive muita escolha não, tive que tirar ela pra Cachoeirinha, não deu 
certo, levei ela pra Caruaru, lá tinha o SUS, o médico do posto, mas 
precisava de um exame, não podia esperar pra quando desse pra eles 
fazer, essa coisa do governo é assim eles nunca tem tudo, aí tive que 
pagar; depois tive que comprar os remédios, foi indo, foi indo, ela 
tomando o que o médico mandou, não melhorava voltou de novo, e aí 
minha filha tudo isso, é dinheiro que nós temos que tirar de qualquer 
lugar; do banco. do agiota sei lá..., depois a gente pensa como pagar e 
nós paga, num podia era deixar morrer...; mas no sitio é assim mesmo, 
tudo que entra é de todos, é pra servir na necessidade da família; fiz 
ainda um pedacinho de cerca, plantei umas palmas para um bichinho 
que tenho aí e é assim... a vida do agricultor pequeno é muito 
sacrifício...  

 

A doença foi apontada por todos os entrevistados, como a principal demandante 

de provimento de recursos próprios para a sua cobertura. Isso se deve primeiro, porque 

nenhum dos agricultores entrevistados dispõe de plano de saúde, constituindo-se 

todos, em tese, como demandantes dos serviços de atenção básica de saúde do SUS 

prestada pelo município de Altinho e municípios adjacentes.  
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Porém, em que pese todas as mudanças incorporadas ao sistema de saúde, nas 

últimas décadas, como destaca Viana (2005), o SUS ainda se configura como um 

modelo onde predomina o aspecto curativo e elevados níveis de exclusão. Apesar da 

existência das equipes de saúde que visitam os domicílios rurais e realizam ações 

voltadas para o atendimento de prevenção de doenças endêmicas e distribuição de 

alguns medicamentos para hipertensão e diabetes, ainda é muito insuficiente o serviço, 

“os agentes de saúde, eles passam por aqui de vez em quando, de mês em mês, outras vezes 

de dois em dois meses”, ressaltaram alguns entrevistados.  

As condições precárias com as quais trabalham estes agentes dificultam o 

atendimento e o acompanhamento mais sistemático destes profissionais à população 

rural, que se encontra dispersa nos distantes sítios e núcleos do município. Isso reflete 

um forte viés da política de saúde que tem deixado amplas camadas da população, 

principalmente a rural ou, sem acesso ou, com precário atendimento e qualidade dos 

serviços médicos, por isso mesmo, os agricultores precisam recorrer a estratégias que 

garantam um mínimo de atendimento médico à família. 

Não resta dúvida que o Estado, buscando sua legitimação perante a sociedade, 

tem marcado presença com a oferta de alguns equipamentos de consumo coletivo 

necessários à reprodução da força de trabalho e do próprio capital. No entanto, não é 

menos verdade que, o urbano tem sido o eixo dinâmico da economia e o lócus 

privilegiado das ações da rede de proteção social. Conseqüentemente, o rural fica à 

margem da intervenção mais efetiva da ação governamental. Sendo assim, a 

fragilidade das políticas sociais no campo deixa vulneráveis os agricultores familiares e 

toda a população que vive no meio rural. 
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Sendo assim, o campo fica á reboque e, a fragilidade das políticas sociais, marca 

sua presença na vida cotidiana dos entrevistados, abrindo espaço para que o crédito 

rural do Pronaf assuma outra função que não a estritamente produtiva, mas também de 

cobertura dos serviços ligados à área da saúde e da educação do grupo familiar. Desse 

modo, pudemos apreender da realidade vivenciada por esses agricultores, que o 

crédito rural assume uma função que chamamos aqui de ‘rede social de apoio ás 

necessidades sociais’, que consideramos importantes porque contribui para a 

reprodução da agricultura familiar. 

Neste ponto da análise, podemos afirmar que o crédito rural do Pronaf enquanto 

instrumento necessário ao desenvolvimento rural, somente cumprirá seu papel 

estratégico e social quando o Programa se estruturar de forma a conseguir, 

efetivamente, se articular com as políticas sociais a fim de potencializar ações para 

atender as necessidades dos agricultores, nas áreas de saúde, educação, segurança, 

alimentação, informação e assistência técnica, para ultrapassar as barreiras estáticas 

do desempenho econômico, fundamentalmente criador de desigualdades sociais, e 

atingir a meta do desenvolvimento que é prioritariamente social (FURTADO, 1998). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Existe um relativo consenso de que um dos maiores desafios brasileiro se 

encontra na redução dos históricos índices de pobreza e desigualdade, que permeia 

todas as regiões, e em especial, nas áreas rurais do Nordeste do País. 

Historicamente, a população rural apresenta condições de vida extremamente 

precárias, e sofre as conseqüências do modo como o espaço agrário foi sendo 

organizado e produzido. No início da colonização, era um espaço subordinado ao 

capital mercantil, posteriormente ao capital industrial, e recentemente, ao capital 

financeiro. As condições objetivas de sua construção determinam um ambiente de vida 

tecido por várias articulações, que se engendram em torno dos aspectos econômicos, 

sociais, políticos e culturais, que em conjunto, tem sido prejudicial à sobrevivência do 

homem do campo, desafiliado dos laços de solidariedade e apoio público. Espaço 

agrário, dramaticamente, agravado pela miséria, concentração da propriedade agrária e 

profunda desigualdade regional e social. 

Foi nesse espaço construído sob o signo da exclusão, que a agricultura familiar 

no Brasil, também, foi historicamente “bloqueada”, representante secular de um 

segmento excluído das políticas públicas. Estigmatizada no período colonial, explorada 

na “modernização desigual”, com privilégios para os grandes e médios produtores, ficou 

um longo tempo distante das lentes do poder público. 
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A criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-

Pronaf, em 1996, acena no sentido de reverter esse quadro e compensar, ao menos em 

parte, os efeitos negativos da política econômica implementada pelo Estado, ao longo 

do tempo. No discurso governamental, o Programa aparece como um dos principais 

instrumentos para construir um novo modelo de desenvolvimento rural no Brasil.  

Com essa orientação, o Pronaf pretende conferir maior grau de “eficiência às 

políticas públicas” para o campo, cuja base de sustentação é a organização da 

sociedade civil, o que por si só, representa um aspecto positivo para a democratização 

do poder e dos interesses comuns. Para tal, um dos requisitos a ser observado é a 

participação da sociedade civil e dos agricultores, no controle e gerenciamento das 

ações a nível local. 

Dentro dessa proposta, as regiões mais pobres seriam contempladas com doses 

suficientes de recursos para superar a própria miséria e alcançar melhores níveis de 

vida. Os agricultores beneficiados pelo crédito rural, alcançariam melhores rendas, 

aumentariam a produção e estariam contribuindo para o desenvolvimento nacional, 

através da geração de emprego e renda. Esse é o discurso. 

No entanto, como já destacamos em outra parte deste trabalho, há uma forte 

concentração dos recursos do Programa nos municípios e regiões mais ricas, em 

detrimento daquelas mais pobres do país, como o Nordeste. Essa é a marca registrada 

das políticas públicas, que denota a incapacidade do Estado em intervir de forma 

decisiva, na superação dos interesses divergentes e na força dos grupos hegemônicos, 

no contexto da grande agricultura e das agroindústrias, cujo poder de barganha, 

interfere na liberação de recursos em prol daqueles agricultores familiares a elas 

vinculados. 
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Superar a pobreza e fortalecer a agricultura familiar parece ser apenas “intenção” 

e nunca decisão. As políticas públicas, da fase da modernização agrícola, favoreceram 

a grande produção e a grande propriedade, fundamentadas no crédito subsidiado, no 

consumo de tecnologia e na produtividade. À agricultura familiar de subsistência, ficou 

reservada a atuação de programas com linhas de crédito voltadas para dotar as 

propriedades de infra-estrutura, cujas ações pontuais, sem diretrizes consistentes, não 

foram capazes de reverter o quadro de vulnerabilidade econômica e social do pequeno 

agricultor, principalmente aqueles das regiões menos dinâmicas, como o Norte e o 

Nordeste do País. 

É nesse sentido que a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – Pronaf, voltado para fortalecer e apoiar a agricultura familiar 

representou um avanço em relação ás políticas anteriores. No entanto, mantém ainda o 

foco na relação crédito rural/ produção/ produtividade, desvinculado de uma visão mais 

abrangente de desenvolvimento. Embora aponte para mudanças, tende a fortalecer os 

que demonstram racionalidade ‘moderna’, centrada no trabalho competitivo, na 

produtividade e no lucro, em detrimento do pequeno agricultor, portador de uma 

racionalidade com valores centrados no trabalho familiar, na convivência e na 

sociabilidade do homem simples, diferentemente da empresa e do agronegócio 

capitalista. 

O Pronaf traz a mesma idéia de que o crescimento econômico é a pedra de 

toque para alcançar o desenvolvimento. Persistem ainda, alguns pontos que no 

passado agravaram a questão agrária e social no campo, como a concentração de 

recursos nas regiões mais desenvolvidas, dificuldade de acesso ao crédito pelos 

pequenos agricultores, instituições financeiras inadequadas para trabalhar com o 
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pequeno agricultor, não cobertura total ao público alvo, desarticulação com outras 

políticas públicas. 

Sendo assim, um Programa que pretende promover o desenvolvimento rural com 

equidade, deve ter como ponto de partida a inclusão maciça e acesso aos recursos 

daqueles segmentos, historicamente excluídos das condições produtivas, dos 

benefícios da modernização, do crescimento econômico e do sistema de proteção 

social. Como ressalta Pereira (2002, p.27), aqueles que não têm acesso a bens e 

serviços sociais básicos ou essenciais, sob forma de direitos, não são capazes de se 

desenvolver como cidadão ativo. Isso significa que os agricultores enquanto cidadãos e 

no exercício da expansão de suas liberdades substantivas, na perspectiva de Sen 

(2000), deveriam ter acesso garantido a serviços públicos como educação, saúde, 

alimentação, água tratada ou saneamento básico, condições de produção e inclusão 

aos mercados, como forma de reduzir as fontes de suas privações. 

Assim, através da abordagem qualitativa utilizada na pesquisa, construímos um 

quadro interpretativo que possibilitou confirmar o pressuposto de que a precária 

situação em termos de produção e renda e as necessidades não satisfeitas dos 

entrevistados influenciam na aplicação do crédito rural para satisfazer suas 

necessidades básicas. Necessidades entendidas, como privação de bens e serviços 

essenciais à preservação da vida e da dignidade do homem e que, estão sempre 

referidas a objetivações, em que algumas podem ser satisfeitas de imediato, aqui e 

agora. 

Isso nos remete à questão de estudo, quando da constatação de que o agricultor 

ao reservar parte do crédito rural para atender às suas necessidades, o faz, em 

decorrência da renda limitada que provém da produção agrícola e pela limitada 
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capacidade de respostas das políticas públicas em atender às demandas postas para 

executar as atividades produtivas e satisfazer as necessidades de sua reprodução 

social.   

Reforça-se assim, o reconhecimento de que na formulação das políticas públicas 

brasileiras, persiste ainda como característica histórica o caráter fragmentário, setorial e 

emergencial. Em que muitas vezes, essas políticas são legitimadas para sustentar 

interesses de grupos políticos ou governos, que ao buscarem garantir bases sociais 

para manter-se, aceitam seletivamente as reivindicações e as pressões de 

determinados segmentos da sociedade. 

A criação do Pronaf, em decorrência do jogo de interesses políticos, assumiu na 

sua construção uma posição que considerou como “agricultor familiar”, tanto os 

assentados da reforma agrária e o pequeno agricultor, quanto os empresários agrícolas 

modernos, que passaram a disputar os mesmos recursos. 

No cenário em que se encontravam os diferentes segmentos da agricultura 

brasileira, priorizou os agricultores mais eficientes e aptos para sobreviverem num 

ambiente dedicado à competição mercantil. Nesse caso, a demanda dos movimentos 

sociais, que defendiam políticas específicas para a agricultura familiar e à reforma 

agrária, ficou em segundo plano.  

 Essa opção da política cria uma tensão entre os grupos sociais no meio rural, 

expressa contradições de um mesmo processo econômico e político, e fortalece formas 

diferenciadas de inclusão e exclusão do agricultor familiar. Reitera a tese da 

modernidade sem mudanças, em que á seletividade do acesso a terra, ao crédito e à 

provisão básica, necessária à satisfação das necessidades humanas, recoloca o antigo 

problema das políticas públicas, em que o rural e a agricultura de subsistência, fazem 
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parte do cenário, mas são negados em sua existência, em suas necessidades e nos 

seus direitos. 

O Pronaf ao definir como objetivo o fortalecimento da agricultura familiar, não 

criou as bases para promover a trajetória do desenvolvimento proposto, com base na 

igualdade e justiça social, ou seja, um aparato de políticas sociais de proteção social ao 

homem do campo, para promover as mudanças desejáveis e incluir a população do 

campo no processo de desenvolvimento econômico e social.   

Essa lacuna reflete, negativamente, na execução de suas linhas de ação e nos 

resultados de sua operacionalização. Como constatamos no estudo, os agricultores ao 

receberem o crédito do Pronaf, não tiveram nenhum tipo de assistência técnica, para a 

aplicação correta do crédito rural, incentivo à melhoria nos métodos produtivos e 

aproveitamento dos recursos ociosos em sua propriedade, a fim de atingir melhores 

níveis de produção e renda. Isso expressa o que Sen (ibid, 111), chama de privação de 

liberdade. Segundo o autor, o desenvolvimento requer que se removam as fontes de 

privação de liberdade, que nesse caso, se apresentou como negligência dos serviços 

públicos e falta de alternativas produtivas. 

Desse modo, a falta de assistência técnica, combinada com a precária condição 

de vida dos agricultores, abriu a possibilidade do uso do crédito rural, como um ativo 

importante na complementação de sua renda. Um dos técnicos do IPA em Altinho, ao 

afirmar essa prática pelos agricultores, a justifica levando em conta a baixa renda obtida 

com a produção agrícola, insuficiente para cobrir os custos de reprodução social do 

agricultor, por isso, ele lança mão do crédito, para atender as necessidades mais 

urgentes da família.  
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Considerando a importância que o agricultor atribui ao grupo doméstico, como 

unidade de produção e consumo, consideramos pertinente a reflexão de Garcia (1989), 

quando afirma que, ‘o gasto da casa’ se traduz para o chefe da família, uma prioridade, 

por isso mesmo, ele tem necessidade de obter recursos para prover o consumo 

doméstico socialmente necessário. Trazendo isso, para o contexto dos agricultores 

entrevistados, podemos dizer que estes, ao vivenciarem uma situação de ‘menos do 

que o gasto’26, ou seja, produção insuficiente para adequar o ciclo de produção ao ciclo 

de consumo, não diferencia os recursos de quaisquer naturezas, quando se trata de 

garantir o consumo básico de alimentação ou outras necessidades do grupo familiar, 

como saúde, por exemplo. 

 Nesse sentido, a multiplicidade de fontes de obtenção de renda monetária que o 

agricultor busca encontrar só pode ser compreendida se levarmos em conta, a 

multiespacialidade e multitemporalidade da família rural, e suas formas de criar 

estratégias para dar conta de antigas e novas necessidades e, enfrentar assim, os 

desafios postos pelo ambiente econômico e social em que estão inseridos. 

A forma como o agricultor concebe a família como unidade de produção e o 

consumo é uma característica de sua lógica econômica que o diferencia da empresa 

capitalista. Nesta, as ações e o trabalho têm por base cálculos quantitativos voltados 

para a maximização do lucro e minimização dos custos de produção. Na unidade 

familiar, o trabalho de seus membros, é voltado para assegurar o acesso aos bens 

necessários para sua sobrevivência, por isso mesmo, a produção é sempre 

                                                 
26 Expressão cunhada por Afrânio Garcia em O Sul: caminho do roçado, para designar a produção insuficiente dos 
agricultores por eles estudado. (1989). 
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subordinada ao consumo e destinada à satisfação das necessidades da família, nas 

quais se inclui a preservação da terra e do trabalho.  

Através das entrevistas, pudemos observar que a história de vida dos 

entrevistados, tem como referência a história de seu trabalho na agricultura, no qual 

estão plasmados a importância da terra e da família, como elementos definidores de 

sua identidade. A representação da terra como tempo histórico vivido e como espaço 

de vida e sobrevivência da família que deve ser preservado, revela um modo de vida, 

que mesmo sem grandes pretensões de mudanças, não deixa, porém, de idealizar 

melhores condições de vida e de atenção por parte do poder público em termos de 

geração de mais emprego e renda no campo. 

Sobre esse aspecto, se posicionaram alguns presidentes de associações, que 

fizeram a crítica aos governos estadual e municipal e ao Pronaf, pela completa 

ausência em termos de assistência técnica e a falta de projetos estruturantes para a 

agricultura familiar. Segundo estes, a organização dos agricultores em torno de um 

projeto produtivo, com a devida atenção e aproveitamento das potencialidades 

existentes na área, evitaria o desperdício dos recursos e livraria o agricultor do risco de 

inadimplência, tão comum no município. Ressaltaram ainda, que a criação de novas 

alternativas de produção, não dependentes de chuvas, geraria renda e evitariam que “os 

jovens saíssem de Altinho e fossem para a cidade grande”. 

Em relação à renda obtida com a agropecuária, pudemos constatar tomando 

como referência mais concreta, as informações prestadas ao Banco, no ato do contrato 

como também, pelas entrevistas que os agricultores são portadores de um baixo nível 

de renda monetária auferida durante o ano, confirmando a tendência encontrada para 

os Estados do Nordeste, referidos neste estudo. Em suas falas, os agricultores durante 
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as entrevistas, vão construindo suas expectativas em relação ao Programa. A 

necessidade de aumentar a renda, melhorar a unidade produtiva e, a perspectiva de 

poderem continuar como agricultores fazem com que se condicionem a cumprir as 

formalidades burocráticas de acesso ao crédito.  

Seu ingresso, no entanto, não significou a melhora esperada em termos de 

aumento da renda, tendo em vista que alguns agricultores tiveram que se desfazerem 

de um animal, para pagar o juro referente à parcela do empréstimo do Pronaf, ou 

mesmo para satisfazer as necessidades de consumo da família.  

Nesse contexto de restrição de renda agrícola os agricultores, frente aos deveres 

de provedor da família e instigados pela obrigação de satisfazer as necessidades do 

grupo familiar, reservam parte do crédito rural para a manutenção da família. Com isso, 

cria-se um duplo ciclo vicioso: o agricultor e sua família não têm suas necessidades 

básicas satisfeitas porque a lavoura não produz o suficiente e, a lavoura não produz, 

porque além dos fatores de ordem natural, como ausência ou excesso de chuvas, o 

crédito passa a ser fonte de sobrevivência das famílias, onde as despesas 

principalmente, com saúde são constantes, considerando a precariedade do sistema de 

saúde local. 

Esse movimento, só poderá ser entendido, pelo conhecimento da lógica que 

informa a racionalidade do agricultor familiar. Tomando Lamarche (1993) como 

referência, encontramos a exploração familiar centrada em três principais funções – 

produção, consumo e acumulação do patrimônio. Essas funções levam á criação de 

uma conduta do agricultor, baseada na produção/reprodução em que cada geração 

procura garantir um nível de vida pelo menos estável, para o conjunto da família e o 

suporte material para a reprodução dos meios de produção.  
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Assim, o funcionamento da unidade de produção, tem na família o elemento 

básico da gestão financeira e do trabalho disponível internamente. Nesse sentido, a 

renda da produção, do trabalho ou de qualquer outra fonte, tem uma destinação 

definida pelas prioridades internas atribuídas pela família. Essa compreensão implica 

em extrapolar interpretações baseadas simplesmente no cálculo econômico, para 

entender as relações entre a organização interna da produção familiar e considerá-la 

como uma lógica própria do agricultor, face ao equilíbrio e reprodução da família..  

Seguindo ainda a lógica da reprodução familiar, as entrevistas revelam 

agricultores do Pronaf, em processo regular de assalariamento, devido à situação 

limitada de renda monetária proveniente da atividade agrícola e pecuária. Com esse 

quadro, recorrem à estratégia de trabalho alugado, que configura uma das alternativas 

concretas para suprir as necessidades básicas da família. 

Apesar de o trabalho alugado ser uma virtualidade histórica, como fala Garcia 

(1989), falar dele, no meio rural, como meio de subsistência é para alguns, 

entrevistados, motivo de vergonha, ou seja, sinal de agricultor ‘fraco’, não 

correspondente á posição do agricultor proprietário de sua terra, significando para 

outros, a quebra de sua intimidade e ranhuras na sua auto-imagem. Nesse sentido, 

consideramos que o crédito do Pronaf, não garante da forma como está sendo 

operacionalizado, o fortalecimento da agricultura familiar, vez que não está sendo 

capaz de retirar da condição de trabalhador alugado, àqueles que estão inseridos no 

Programa, cujo objetivo é garantir renda e emprego no meio rural.  

Defendemos assim, o argumento de que o desenho do Pronaf e sua forma de 

operacionalização têm que levar em conta os territórios concretos, onde residem os 

agricultores para quem o Programa se destina. Consideramos importante a adoção de 
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estratégias territoriais na sua operacionalização, tendo em vista a existência de 

externalidades negativas e riscos a que estão expostos os agricultores, no caso do 

Nordeste, a constantes incidências de secas, a dificuldade de emprego formal na zona 

rural, a baixa cobertura dos programas de proteção social e das políticas de educação e 

saúde.  

Então, essa cumulatividade de riscos e situações negativas, visíveis quando se 

adentra e se observa com mais detalhe o rural nordestino, parece propor desafios ás 

políticas públicas, no caso específico deste estudo, o Pronaf, para transformar estas 

externalidades negativas em positivas, aproveitando as potencialidades locais das 

áreas rurais, a fim de transformá-las em fatores de superação da pobreza. 

O material coletado nas entrevistas com agricultores, técnicos, presidentes de 

Sindicatos e Cooperativa revela, que a falta de um plano bem orientado para aplicação 

do crédito rural na área da produção, oportuniza sua aplicação na área da reprodução 

social dos agricultores, considerando a superposição de suas carências que perpassam 

seu cotidiano organizado em torno do “aqui” e do “agora” de suas necessidades. 

Isso mostra que a instabilidade permanente do cotidiano vivido por esse 

segmento da agricultura familiar, reflete as contradições do próprio sistema capitalista, 

onde ao mesmo tempo em que facilita sua inclusão promove sua exclusão. Nesse 

movimento, o agricultor anuncia e revela na cotidianidade de sua prática, a emergência 

de viver o “mundo do possível”, com os meios que dispõe e, o caminhar por dentro de 

suas necessidades lhe permite estabelecer rupturas com a ordem estabelecida e como 

fala Martins (2000), é no instante de inviabilidade da reprodução, que se projeta o 

momento da “invenção, da ousadia, do atrevimento, da transgressão”. 



Pronaf – Financiando a produção ou garantindo a reprodução? Um estudo de caso em Altinho/ Pernambuco 

 

199

Foi através da análise da vida cotidiana dos agricultores beneficiários do Pronaf 

em Altinho, que encontramos respaldo para reafirmar a urgência que deve ter o Pronaf 

em adotar estratégias territoriais concretas, em termos de projetos produtivos 

adequados à realidade do agricultor, e de articulação com as políticas sociais, dentro da 

perspectiva de intersetorialidade, tomando como eixo de integração, as políticas de 

educação, saúde e de transferência de renda.  Sem desconsiderar a importância do 

crédito rural para o incremento da atividade agrícola, entendemos que, para a 

superação da pobreza no meio rural, não é apenas de crédito ‘puro’, ou seja, o ‘crédito 

pelo crédito’, isolado de outros componentes culturais e sociais, de que precisa o 

homem do campo. 

Portanto, para que o Pronaf cumpra sua função de promotor do desenvolvimento 

rural, torna-se preciso potencializar suas ações com o apoio de outras políticas públicas 

e de assistência técnica, para apoiar o segmento da agricultura familiar que se nos 

encontra mais diferentes rincões do país e apresenta diferenças e singularidades, que 

não podem ser tratadas de forma homogênea por programas ou políticas públicas.  

Sem dúvida, essa é a tarefa mais difícil e complexa para o Pronaf — Avaliar os 

impactos do Programa sobre as condições de vida de seu público-alvo sob a 

perspectiva de sua inclusão e exclusão social. Pois, se trata de agricultores bastante 

diferentes, que vivem em regiões com dinâmicas econômicas diferenciadas e níveis de 

organização política e cultural heterogêneos.  

Difícil ainda porque, a tese central que baliza e orienta as ações do Programa é a 

do agricultor em “transição” que se “consolida” para alcançar mercados diversificados e 

globalizado, ou seja, esse é o “verdadeiro agricultor”. Nesse sentido, o Pronaf, idealiza 

um tipo de agricultura ou de agricultor, que não contempla o universo mais amplo da 
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chamada economia familiar de subsistência, e suas necessidades mais elementares, ao 

mesmo tempo em que engendra uma categoria única de agricultor familiar, projetando-

o como um modelo ideal a ser contemplado pelas políticas públicas.  

Sendo assim, os indicadores de seus critérios de inclusão/exclusão são bastante 

contraditórios e subornidados a processos e interesses econômicos, políticos e 

culturais, que permeiam as relações sociais na sociedade capitalista. 

No entanto, apesar dos limites que apresenta o Pronaf, a maioria dos 

agricultores entrevistados, têm sobre ele uma percepção positiva, porque garante sua 

permanência como agricultor e reduz as possibilidades do êxodo rural. Reconhecem 

que os juros baixos é um dos principais motivos de adesão, ao usarem expressões 

como, o “Pronaf é ruim, mas é bom”; “Acho que esse crédito não pode mais acabar para o 

pequeno agricultor, não, se faltar a debandada é feia”, expressa bem o grau de aceitação da 

linha de crédito do Pronaf, independentemente, do uso, se na produção ou na 

reprodução.  

Porém, entendemos que se o Pronaf pode ser considerado um programa 

estratégico para o desenvolvimento rural, se é campo propício para o acesso ao crédito, 

se favorece o “protagonismo” dos agricultores historicamente excluídos, poderá 

também, superar o campo de suas contradições e definir um campo de atuação em que 

seja possível congregar a diversidade da agricultura familiar, respeitando suas 

diferenças e especificidades através, de ações adequadas à sua realidade. 

Nesses termos, consideramos a mudança de rumo do Pronaf fundamental para a 

emergência de uma nova perspectiva de desenvolvimento rural, pois as políticas 

públicas econômicas e sociais no Brasil apresentam historicamente sérias dificuldades 

de atingir os grupos mais fragilizados economicamente, principalmente no meio rural e, 
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em particular no Nordeste. A construção de uma vida digna para estes agricultores 

passa necessariamente, pela mudança das condições precárias de vida a que estão 

submetidos. O que implica o Estado cumprir sua função e assegurar o acesso aos 

direitos sociais e à cidadania. 

Portanto, a partir dos resultados do estudo que realizamos com um grupo de 

agricultores familiares no município de Altinho, concluímos aqui, que é fundamental 

para a efetividade do Pronaf, o reconhecimento do agricultor familiar como sujeito de 

direitos e de políticas públicas e, para isso, significa também, reconhecê-lo a partir do 

estágio em que se encontra, com seus limites e potencialidades, sem projetar um tipo 

ideal de agricultor ou de agricultura familiar. Do contrário, não conseguirá tornar-se um 

programa transformador de velhas estruturas, mas tão somente, perpetuador de 

continuidades, transformando o crédito rural em um instrumento ativo de política 

compensatória, que viabilizará tão somente, a sobrevivência e se tornará um veículo de 

perpetuação da exclusão.   
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