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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo analisar a percepção dos beneficiados do Pronaf B 
– Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em relação aos 
resultados que são apresentados acerca desse programa. Para isso, apresenta-se 
a hipótese de que os agricultores familiares, enquadrados nas normas de crédito 
do Pronaf B, têm uma percepção peculiar sobre o produto final desse programa, 
produzida a partir de características inerentes à realidade rural em que eles vivem. 
Diante disso, parte-se do pressuposto de que os agricultores familiares 
pesquisados são os mais socialmente vulneráveis às desigualdades nas áreas 
rurais. Essa pesquisa baseou-se, principalmente, em reflexões teóricas de 
estudiosos do campesinato, agricultura familiar e de pesquisadores dos impactos 
do Pronaf B no meio rural. Os dados empíricos da pesquisa foram obtidos através 
da aplicação de questionários com os beneficiados e de entrevistas com os 
mediadores desse programa em dois municípios, Apodi e Antônio Martins, no Rio 
Grande do Norte, que, proporcionalmente, detêm o maior número de contratos do 
Pronaf B no estado. A conclusão da pesquisa ratifica a hipótese inicial de que a 
percepção sobre os resultados do Pronaf B é percebida para além dos resultados 
econômicos, tais como: a elevação da auto-estima e o resgate do sentimento de 
cidadania e assim como impactos no autoconsumo das famílias dos agricultores 
beneficiados pelo Pronaf B.

Palavras-chave: Agricultura familiar. Campesinato. Pronaf B. 



ABSTRACT 

This work has for objective to analyze the perception of benefited of Pronaf B – 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, in relation to the 
results that are presented concerning this program. For this, it is presented 
hypothesis of that the familiar agriculturists, fit in the norms of credit of Pronaf B, 
have a peculiar perception on the end item of this program, produced from inherent 
characteristics to the agricultural reality where they live. Ahead of this, I broke 
myself of estimated of that the searched familiar agriculturists are more socially 
vulnerable to the inaqualities the agricultural areas. For this research, they had 
been used, mainly, theoretical reflections of studious of the campesinato, familiar 
agriculture and of researchers of the impacts of Pronaf B in the agricultural way. 
The empirical data of the research had been gotten, through the application of 
questionnaires with the benefited ones and interviews with the mediators of this 
program in the two searched cities, Apodi and Antônio Martins, in the Rio Grande 
do Norte, who proportionally withholds the biggest contract number of Pronaf B in 
the state. The conclusion of the research ratifies the initial hypothesis of that the 
perception on the results of Pronaf B for benefited its is peculiar, and points stops 
beyond the economic results, such as: the rise of auto-esteem; the rescue of the 
citizenship feeling and as impact in autoconsumo of the families of the 
agriculturists benefited for Pronaf B.  

Word-key: Familiar agriculture. Campesinato. Pronaf B.  
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INTRODUÇÃO 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf –

nasceu, através do Decreto N. 1946, em 28 de junho de 1996 e teve suas normas 

consolidadas na Resolução N. 2310, de 29 de agosto de 1999. 

Sobre a condição rural, há inúmeros trabalhos produzidos, dos quais se 

destacam alguns teóricos, tais como: Abramovay (2006); Veiga (2000); Bastos 

(2006); Schroder (2006); Mattei (2005), descrevem o processo que desencadeou a 

criação do Pronaf.   

Ao que diz respeito à origem do programa, estão às lutas dos movimentos 

sociais e entidades de classe pela busca de melhores condições de vida para os 

milhões de pequenos agricultores que produzem em regime familiar no país. 

Nessa conjuntura social, tiveram papéis importantes a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (Contag) e o Departamento Nacional de 

Trabalhadores Rurais da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Podem-se 

destacar os efeitos da “abertura econômica”, intensificados na década de 1990, 

que afetariam diretamente os agricultores familiares, Mattei (2005). Nesse cenário, 

podem ser apontadas também as “jornadas nacionais de luta” e o “grito da terra 

Brasil” que foram expressões das lutas travadas por esses grupos, como registram 

Mattei (2005) e Scheider (1999).  

 Por outro lado, é também fruto da reivindicação dos organismos 

internacionais, FAO (Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação), 

cobrando dos países em desenvolvimento políticas públicas que contribuíssem 

com a fixação do homem no campo e combatessem à desigualdade social. A 

atenção da FAO voltou-se para os impactos da revolução verde sobre as 

populações mais pobres das áreas rurais (BASTOS, 2006).

A criação do Pronaf foi antecedida de um outro programa, que tentou dar 

resposta às reivindicações dos agricultores familiares, o Programa de Valorização 

da Pequena Produção Rural (Provap) que mais tarde viria dar origem ao Pronaf 

(ABRAMOVAY, 2006; BASTOS, 2006; MATTEI, 2005 e NEVES, 2002). O Provap 



contou com ajuda de estudos realizados pela FAO/INCRA na tentativa de 

identificar o conceito de agricultor familiar. Apesar de não ser nossa intenção 

reconstruir a trajetória histórica que culminou com o surgimento do Pronaf, 

consideramos a importância de ressaltar a existência de estudos que 

exaustivamente descrevem esse processo.      

O Pronaf surgiu como possibilidade de inclusão dos pequenos produtores 

rurais às linhas de crédito, oferecidas a eles de forma mais ágil e 

desburocratizada. Segundo Abramovay (2006), um dos grandes marcos do Pronaf 

é o de oportunizar uma expansão “histórica e inédita” do número de beneficiados 

de crédito rural no país.   

O Pronaf é o resultado de uma concepção de política pública, que envolve 

todas as instâncias de governo e atores sociais das áreas rurais. Ele distribui 

responsabilidades e delega papéis com o intuito de possibilitar ao agricultor 

familiar, não somente o crédito, mas também a assistência técnica contínua e de 

qualidade, bem como o acesso a novos incrementos tecnológicos, como ressalta 

José Eli da Veiga: 

Além de nova concepção para o financiamento da produção de 
agricultores familiares e suas organizações, trata-se de uma 
estratégia de parceria entre eles, governos (municipais, estaduais 
e federal) e iniciativa privada na aplicação dos recursos, 
destinados também à melhoria da qualidade de vida, ao 
aprimoramento profissional, à adoção de tecnologia, à adequação 
e implantação de infra-estrutura e outros objetivos (VEIGA, 2000, 
p. 173).  

  

A importância do programa também pode ser medida a partir da “rede 

institucional” em que ele está ancorado, inclusive com a presença da iniciativa 

privada. Um arranjo criado para assegurar a seus beneficiados as condições para 

que os objetivos originais do programa sejam de fato cumpridos (BASTOS, 2006; 

VEIGA, 2000). 

 Abramovay (2006) destaca que para o sucesso das ações do programa, 

um dos fatores decisivos está no papel delegado aos mediadores do programa. 

Um conjunto de agentes que acompanha a clientela do Pronaf e “transmitem-lhes 



suas regras básicas, organizam seu funcionamento e zelam pela recuperação dos 

recursos emprestados do programa” (ABRAMOVAY, 2006).  

Ricardo Abramovay ressalta ainda que, a exemplo do caso nordestino, o 

papel do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) tem procurado, segundo as palavras 

do autor: “sensibilizar os agentes locais para importância da atribuição de crédito a 

população de baixa renda” (ABRAMOVAY, 2006). 

Com o Pronaf, o governo federal criou uma verdadeira tipologia da 

agricultura familiar (A, B, C, D e E), com o objetivo de promover uma ação 

diferenciada (BASTOS, 2006). Desse modo, os grupos A e C são enquadrados 

nos beneficiados da reforma agrária e os do tipo B, C, D e E a depender da renda 

obtida pela unidade de produção familiar.  

Também estão aptos a receberem o Pronaf, os trabalhadores rurais 

remanescente de quilombos e indígenas, que se enquadrem nas mesmas 

exigências relativas aos agricultores familiares, tais como: exploração de glebas 

como proprietários, parceiros, arrendatários ou parceiros; e pescadores 

artesanais, extrativistas, silvicultores e equicultores, que estejam sob os mesmos 

critérios.  

Segundo Mattei (2005), as cinco categorias de beneficiários do Pronaf 

resultam de estudos realizados pela FAO/INCRA em 1999, os quais identificaram 

diferentes grupos de agricultores familiares, segundo a renda bruta das famílias: 

Essa classificação dos agricultores permitiu que as regras de 
financiamentos fossem mais adequadas à realidade de cada 
segmento  social, sendo que os rebates e encargos financeiros 
visam auxiliar melhor aquelas parcelas com menores faixas de 
renda e com maiores dificuldades produtivas (MATTEI, 2005, p. 
14).   

Além das linhas específicas para cada um de seus grupos, também há 

disponibilidade de crédito para agroindústria, reflorestamentos, semi-árido, jovens 

e mulheres, e cotas parte para cooperativas. As exigências, de uma forma geral, 

estão a depender das especificidades de cada grupo de beneficiário, e da 



obtenção da declaração de Aptidão fornecida por um agente credenciado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

 Para Mattei (2005), é objetivo do Pronaf “criar e fortalecer as condições 

objetivas para o aumento da capacidade produtiva, a melhoria da qualidade de 

vida e o pleno exercício da cidadania no campo por parte daqueles que integram o 

regime da agricultura familiar” (2005, p. 29).  

Segundo dados do último Censo Agropecuário, realizado em 1996, existem 

no país 4.859.864 estabelecimentos agropecuários. Desse total, 4.139.3369 são 

pertencentes a agricultores familiares. Isso corresponde a 85% dos 

estabelecimentos do setor no país. Na contramão dos dados que revelaram o 

tamanho do segmento da agricultura familiar no país, o Censo Agropecuário 

também mostrou que esses agricultores ocupam apenas 30,5% da área operada 

pelo setor, em contrapartida os grandes produtores ficam com 68% da área. 

Apesar do maior número de estabelecimentos da agricultura familiar, a maioria 

das terras ainda está concentrada na agricultura patronal. Sobre o perfil dos 

agricultores familiares no Brasil, destaca Wanderley (2001): 

Tendo que se adaptar às exigências da agricultura moderna, essa 
forma de agricultura guarda muito dos seus traços camponeses, 
tanto porque tem que enfrentar os velhos problemas, nunca 
resolvidos, como porque fragilizada, nas condições da 
modernização brasileira, continua a contar; na maioria dos casos, 
com suas próprias forças (WANDERLEY, 2001. p. 52). 

 Em relação aos agricultores familiares beneficiados do grupo B do Pronaf, 

em 2003, foi elaborado um documento, e enviado ao Conselho Monetário 

Nacional, único órgão com poder para modificar normas do sistema de crédito, 

com o objetivo de ampliar a base social do programa e fazer com que um número 

maior de agricultores pudesse ter acesso ao programa. Das mudanças realizadas, 

destacam-se: dispensa de financiamento através de recibos, dispensa do aval, de 

documento da terra e de encaminhamento da proposta através do conselho 

municipal de desenvolvimento rural. 



 O agricultor familiar com o perfil do Pronaf B, por ser muito pobre e viver, na 

maioria das vezes, sob condições precárias de moradia, trabalho e acesso a terra, 

nunca teve de fato acesso a uma linha de crédito, que pudesse contribuir como 

investimento em suas atividades. Os agricultores familiares, particularmente, 

enquadrados no grupo do B do Pronaf representam aproximadamente dois 

milhões de estabelecimentos rurais no país (MATTEI, 2005). Na sua grande 

maioria estão concentrados na região Nordeste. O Pronaf B surgiu para 

contemplar com o crédito produtivo os agricultores familiares, antes relegados ao 

esquecimento.   

 Todavia, Bastos (2006) lembra que “não é suficiente à adoção de marcos 

legais” no enfrentamento da desigualdade social. E há estudos, que mostram a 

ineficiência das políticas de crédito quando praticadas isoladamente, a exemplo 

Pólo Nordeste, Projeto Sertanejo e a Proterra, políticas que se sucedem desde o 

antigo Sistema Nacional de Crédito Rural.     

 Em relação ao Pronaf, são muitas as razões enfatizadas por Bastos (2006), 

para o avanço do programa enquanto política pública de desenvolvimento rural,  

destacando-se: ser uma política de crédito direcionada para agricultura familiar; 

apostar na mobilização social dos beneficiários e por exigir as parcerias locais 

para implementação do programa.  

Esse trabalho estudou os beneficiados do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf B, em dois municípios do Rio 

Grande do Norte: Apodi e Antônio Martins. Os resultados do Pronaf B a partir da 

ótica dos seus beneficiados é a questão central dessa dissertação. 

Para analisar a percepção dos agricultores familiares, partiu-se das 

discussões já feitas sobre o campesinato como modo de vida que contribui para a 

compreensão do agricultor familiar brasileiro. Utilizando-se de autores 

contemporâneos, são apresentadas algumas características pertinentes ao debate 

em torno de uma identidade rural em volta de um “ethos camponês” dos 

agricultores familiares pesquisados. 

A percepção dos beneficiados sobre o que para eles são os resultados do 

Pronaf B é estudada a partir de sua vida enquanto agricultor familiar. Nesse 



sentido, entende-se que o agricultor familiar pesquisado possui uma visão de 

mundo peculiar sobre sua realidade e em especial em relação aos processos que 

se desenvolvem ao seu redor, a exemplo das relações estabelecidas com e a 

partir da tomada de crédito do Pronaf B. 

 Este trabalho resulta de uma pesquisa maior realizada em três estados, Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Sergipe, intitulada: Os impactos do Pronaf B sobre o 

meio do Nordeste. No Rio Grande do Norte, foram escolhidos dois municípios com 

maior número de operações do Pronaf B, tendo como referência temporal as três 

últimas safras: 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, e, pela ordem do número de 

operações, Apodi (1267) e Antônio Martins (943).  

 A escolha dessas safras, como base para seleção do espaço da amostra, 

ocorreu principalmente por duas razões: primeiro, diante da necessidade de se 

analisar a situação dos beneficiados, o que demandaria um certo tempo para 

maturação dos financiamentos, fato sob o qual se revelaria nas mudanças de 

renda e passagem desses agricultores para um grupo seguinte ou na contratação 

das três operações iniciais de crédito.  

 Uma segunda razão deu-se devido ao efeito da necessidade de analisar os 

impactos dessas operações de crédito no município, o que exigiria também um 

tempo mínimo de maturação. Atente-se que a primeira safra da série ocorreu 

justamente após as mudanças de maior impacto nas regras do Pronaf B. 

O trabalho de campo constou de quatro fases: 

 1 – Fase exploratória que consistiu de: a) coleta de dados secundários em 

 instituições e, b) levantamento bibliográfico e documental; 

 2 – Análise quantitativa dos dados secundários: organizados em tabelas, 

 gráficos e quadros e, posteriormente, analisados utilizando-se o método 

 descritivo-interpretativo; 

 3 – Trabalho de campo nos municípios selecionados: aplicação de 112 

 questionários com beneficiários (as) do Pronaf B e entrevistas com 8 

 mediadores; 

 4 – Análise quantitativa e qualitativa dos dados obtidos com a aplicação 

 dos questionários e das entrevistas realizadas. 



 Foram aplicados 62 questionários em Apodi, sendo 01 suplente, e no 

município de Antônio Martins, 51 questionários,  sendo 47 da amostra, 04 

suplentes.  

A presente dissertação consta de quatro capítulos. No primeiro foi realizado 

um breve, e despretensioso, resgate da literatura trabalhada por alguns autores 

que se debruçaram, principalmente, sobre a temática da agricultura familiar e o do 

campesinato, (ABRAMOVAY, 2006; BASTOS, 2006; MATTEI, 2005; NEVES: 

2002; SHANIN, 1980; WOORTEMANN,1990; WANDERLEY,1999). Hipótese 

inicial: os agricultores familiares, enquadrados nas normas de crédito do Pronaf B, 

têm uma percepção peculiar sobre os resultados desse programa, produzida a 

partir de características inerentes à realidade rural em que eles vivem. 

No segundo capítulo, foi feita uma caracterização dos municípios 

pesquisados, destacando-se os aspectos: localização geográfica, perfil 

socioeconômico da população, atividades econômicas e os aspectos da renda 

municipal; também foi realizada uma análise do “perfil” socioeconômico dos 

beneficiados com o crédito do Pronaf B, com informações sobre o tomador do 

crédito e sua família, posse e uso da terra, destino da produção e animais 

existentes na propriedade, utilização de máquinas e equipamentos etc.  

No terceiro capítulo, enfatiza-se o papel dos mediadores junto ao programa, 

com intuito de apreender alguns dos elementos do ambiente institucional que os 

agricultores estão inseridos. Nele são analisados os papéis dos diferentes atores 

sociais, as parcerias, a infra-estrutura e a articulação entre as organizações 

sociais, o BNB e instituições do setor público que participam do programa.  

Os impactos do Pronaf B são ressaltados no quarto capítulo, enfatizando-se 

a percepção dos beneficiados sobre o programa e sua aplicação, assim como 

alguns dos principais resultados que obtiveram, não apenas no tocante ao aspecto 

estritamente econômico, mas também nas dimensões sociais que contribuíram 

para eventuais modificações verificadas nas condições de vida das famílias 

pesquisadas e na expectativa que têm em relação ao futuro. 

 Por fim, as considerações finais, sistematizam os resultados obtidos pela 

pesquisa e apontam para as conclusões desse trabalho de dissertação.   





Capítulo I 

O agricultor familiar brasileiro: um camponês, que se 

fez ator político 



1.1 Pensando o rural a partir dos processos de construção da 
identidade 

O território rural é peculiar, espaço de produção de relações sociais 

específicas, com uma realidade própria e particularidades históricas e culturais. 

Ele ergueu-se sob uma estrutura de dominação social: posse, uso indiscriminado 

da terra e dos recursos naturais (WANDERLEY, 1999). 

O rural, para Maria Nazaré B. Wanderley (1999), é uma sociedade com 

aspectos singulares e com uma identidade moldada, através de uma estrutura de 

poder construída sob uma forte base patriarcal e centralizadora. É também 

retratado por ela como “o lugar onde se vive”, espaço consistente de identidade 

para seus habitantes. Para Robert Castells (2002), identidade é o processo de 

construção de significado com base em um atributo cultural, ou ainda em um 

conjunto de atributos culturais inter-relacionados, os quais prevalecem sobre 

outras fontes de significados. 

Com o objetivo de buscar mais fidelidade aos estudos realizados sobre o 

rural se faz necessário, segundo Wanderley (1999), pensar em “tipologias” para     

analisá-lo. Dessa forma, evitar a tentação de estudos generalizantes, que 

conseqüentemente não conseguiria dar conta de todas as questões presentes na 

heterogeneidade dessa complexa realidade.  

Da mesma forma que Wanderley (1999) argumenta, no sentido de procurar 

evitar generalizar os “vários tipos” de situações possíveis de serem encontrados 

na realidade rural, é também condição fundamental o distanciamento das 

tentativas de homogeneização da vida rural e urbana. As representações sociais 

tanto do rural quanto do urbano reiteram identidades significativas (WANDERLEY, 

1999;        CARNEIRO, 1995).  

Nessa perspectiva, mesmo levando em conta as diferentes realidades 

existentes, as populações rurais constroem uma percepção diferenciada sobre os 

processos que se desenvolvem ao seu redor, com singularidades que os aproxima 

ou distancia de outros grupos, de acordo com cada contexto socioeconômico e até 

mesmo das experiências registradas em suas trajetórias de vida.  



Por outro lado, algo semelhante também acaba ocorrendo com as 

populações que vivem sob os efeitos da urbanização, as chamadas “tribos” 

urbanas, por exemplo, com seus hábitos e linguagens próprias, demarcam 

espaços de atuação e reiteram o poder de suas identidades (CASTELLS, 2002).  

Porém, isso não quer dizer, em hipótese alguma, que os moradores das 

áreas rurais e urbanas possuam projetos de vida totalmente discrepantes. 

Qualquer afirmação nesse sentido deve ser desconsiderada.  

 Eric Wolf (2003) argumenta que as sociedades rurais estão em volta do 

que ele chama de “todo maior”, ou seja, o rural está integrado a uma sociedade, 

capitalista, mais complexa, maior, e, portanto, é inevitável a existência de 

sentimentos, valores e projetos, que em algum aspecto não sejam comuns a esse 

“todo maior”. O rural e suas identidades ou ainda melhor, e suas “ruralidades1” não 

estão alheias às influências produzidas para além de seus limites, tendo em vista 

que em muitos pequenos municípios do Brasil é difícil delimitar o que venha a ser 

rural ou urbano.    

Sob alguns contextos, está ocorrendo o surgimento de “novas ruralidades”, 

através dos processos produzidos a partir de uma sociedade que guarda consigo 

elementos de uma identidade camponesa de um lado, e por outro lado, tem se 

apropriando daquilo que no passado lhe era indiferente e essencialmente urbano, 

práticas e tradições das  ditas sociedades modernas (WANDERLEY, 1999). 

O processo de construção de identidade nesse contexto está moldado por 

formas culturais, econômicas e sociais diversas (CARNEIRO, 1995). O que não se 

pode, segundo Maria José Carneiro (1995) é “congelarmos no tempo o conceito 

de camponês no modelo medieval”, como se fosse uma categoria estática, 

incapaz de absorver as transformações no campo, do econômico e do social, e 

sem ao mesmo tempo manter valores e “formas de saber” específicos das ditas 

sociedades rurais.   

                                                
1  A ruralidade  é um conceito territorial que pressupõe a homogeneidade dos territórios sob essa 
categoria analítica, e isto naturalmente vale também para o conceito de urbano (....) não contíguos, 
os territórios rurais compartem, de fato, algumas características comuns que no entanto não foram 
definidas de maneira clara nem no que concerne aos indicadores que soa utilizados, nem no que 
se refere ao limite que deveria distinguir o rural do urbano ( SARACENO, 2005, p.2)  



Transformações ocorridas nas realidades rurais não representam 

necessariamente uma descaracterização do rural, como reforça Carneiro (1998): 

[...] mudanças de hábitos, costumes, e mesmo de percepção de 
mundo, ocorrem de maneira irregular, com graus e conteúdos 
diversificados, segundo os interesses e a posição dos atores, mas 
isso não significa uma ruptura decisiva no tempo nem no conjunto 
do sistema social (1998, p. 58). 

Superar a idéia dicotômica, que opunha o rural atrasado e primitivo ao 

urbano, moderno e desenvolvido, bem como as significativas diferenças existentes 

no interior das próprias áreas rurais, é algo fundamental para formulações mais 

fiéis das mudanças ocorridas em algumas regiões do Brasil. 

 O campesinato brasileiro possui características próprias (WANDERLEY, 

2001). No que se refere ao conceito clássico de camponês, o campesinato 

tradicional seria apenas uma forma particular da agricultura familiar. Para 

Wanderley (2001), a agricultura familiar é um “conceito genérico” que nele caba 

diversas situações específicas e particulares, conclui a socióloga: 

[...] aquela em que a família, ao mesmo tempo em que trabalha é 
proprietária dos meios de produção, assume o trabalho dos meios 
produtivos. [...] esse caráter familiar não é mero detalhe descritivo, 
ou seja, o fato de uma estrutura produtiva, associar família-
produção-trabalho tem conseqüências fundamentais para a forma 
como ela age  econômica e socialmente (WANDERLEY, 2001, p. 
23). 

Com o intuito de tentar entender com mais propriedade, as características 

do agricultor familiar do grupo B do Pronaf, pesquisado nos dois municípios, Apodi 

e Antônio Martins, no estado do Rio Grande do Norte, bem como a “terminologia” 

utilizada em torno da agricultura familiar para resgatar as relações sociais, 

econômicas e políticas constituídas a partir de sua matriz conceitual, o 

campesinato.  



Neste trabalho, serão resgatadas, algumas reflexões realizadas por autores 

que discutem o campesinato no Brasil e enquanto categoria teórica.   

1.2 Que camponês é esse?  

Em relação à origem do termo camponês, ele foi importado da Europa mais 

especificamente da Rússia, e sempre teve um caráter estamental dentro da 

sociedade da época (MARTINS, 1990; IANNI, 1984; VICENT, 1982). Com o 

avanço do capitalismo industrial nas cidades; no campo, os camponeses russos 

demonstravam resistência à idéia de levar as áreas agrárias o modelo de 

produção em curso. O camponês europeu tinha uma longa trajetória, com raízes 

feudais e possuía uma concepção de mundo própria herdada por sua formação 

histórica, a qual não serve para explicar e entender um suposto camponês 

brasileiro.  

No clássico estudo “a organização da unidade econômica camponesa”  

Chayanov (1985) discute de maneira instigante as características do sistema 

econômico dos pequenos produtores rurais do leste europeu.  

Apesar de a revolução socialista ter primado pelo levante operário, 

industrial e urbano frente ao capitalismo, a Rússia, integrante da então União 

Soviética, travou um grande debate sobre a exploração de suas terras 

(CHAYANOV, 1985). Como fazer uma radical transformação nas condições de 

produção campesinas, em um país tipicamente agrário e enraizado em uma forte 

tradição agrária, tornou-se a questão enfrentada pelos socialistas.  

Para Marx (1969), a questão camponesa sempre ficou em segundo plano, 

ele não formulou uma teoria sobre o campesinato, não se deteve sobre a questão 

rural. Os camponeses, para Marx, representavam um segmento em transição, que 

com o tempo desapareceria, dando lugar ao proletariado (trabalhador 

assalariado). Nesse sentido, o desenvolvimento da economia promoveria a 

reafirmação do papel do proletário e do capitalista, em vista à consolidação da 

sociedade moderna industrial, e esse seria um processo que se estenderia 

também às áreas rurais.  



Chayanov, ao contrário de Marx, elaborou uma sofisticada teoria sobre o 

campesinato. Para Chayanov (1985), o campesinato tem sua estrutura de 

produção erguida sob uma base familiar e possui uma racionalidade econômica 

própria para exploração agrária. A economia campesina, segundo Chayanov 

(1985), não poderia ser definida como capitalista, nesse sistema de produção tão 

peculiar, não é possível determinar com objetividade os custos de sua produção, 

devido à ausência da categoria salário.  

O Camponês descrito por Chayanov (1985) não compreende um ano de 

trabalho como “lucro”, mas como uma retribuição por seu trabalho, o seu uso 

apareceria através do consumo de bens e serviços. O valor de seu trabalho 

familiar não pode ser calculado somente sob a ótica da economia de mercado, ele 

carece também do sentido que os produtores atribuem ao seu trabalho e da 

percepção que eles têm do que venha a ser “qualidade de vida”.  A leitura que 

Chayanov (1985) faz do campesinato nos oferece elementos importantes para 

entendermos o agricultor familiar brasileiro.  

Em relação à visão de Marx sobre o campesinato, José de Souza Martins 

(1990) argumenta que ele tratou o campesinato como um “saco de batatas”. 

Indivíduos despolitizados, que em nada acrescentariam ao processo 

revolucionário e somente com o avanço do capitalismo no campo é que as 

contradições apareceriam e com  seria possível desencadear os conflitos 

inerentes às contradições produzidas pelo capitalismo.  

Para Martins (1990), a realidade contemporânea permite afirmar que não é 

preciso o desenvolvimento do assalariamento no campo, transformando todos os 

camponeses em operários, para que as contradições e a “violência do capitalismo” 

aflorem nas áreas rurais.  

Para sustentar a sua argumentação, Martins (1990) reconstrói a formação 

do que para ele é o campesinato brasileiro. Retratados como “insubmissos e 

inquietos”, os camponeses brasileiros têm a luta política como marca registrada 

em sua trajetória, (MARTINS, 1990). Ele enfatiza a dimensão política presente no 

camponês brasileiro e critica a concepção que se pautou durante muito tempo, 



sob a justificativa de uma cultura peculiar, a qual associava o campesinato ao 

misticismo e o esvaziava de qualquer racionalidade.     

E destaca três aspectos originários ainda do período colonial, para explicar 

algumas das origens do campesinato brasileiro: Primeiro, os filhos de proprietários 

que não tivessem “sangue puro” não tinham direito a herança, esses eram 

representados pelos bastardos e mestiços, ou seja, os filhos nascidos fora do 

casamento, não eram considerados herdeiros e, portanto ficavam dependendo de 

terra alheia para viver e trabalhar. 

Segundo, com o fim da escravidão do índio e do mestiço, muitos deles com 

famílias inteiras foram agregados às fazendas e transformados em moradores do 

seu antigo senhor, constituindo, na maioria das situações, sistemas de parceira na 

produção agrícola e para a criação de animais. Terceiro e último, com a instituição 

do morgadio, uma espécie de herança deixada para o primogênito, o primeiro filho 

nascido da família, todos os demais filhos eram excluídos da partilha dos bens, os 

quais ficavam sob poder do herdeiro nato da família. Essa situação acabou por 

criar uma verdadeira casta de deserdados, que passou a viver em terras nos 

arredores das fazendas.      

É importante chamar atenção de algo que é muito comum nas áreas rurais 

e em particular no nordeste brasileiro, a chamada “moradia de favor”. O sistema 

de parceira tem como característica o agricultor morar e/ou trabalhar na terra de 

terceiros e em troca entregar parte do que cria ou produz ao proprietário da terra. 

A relação no sistema de parceira, ou quando simplesmente o proprietário cede 

suas terras a um outro, sem pedir nada em troca, tem na maioria das situações 

como base vínculos de amizade, compadrio ou laços familiares. Esses são 

vínculos extra-econômicos, que lembram relações feudais entre senhor e 

camponês na Europa da Idade Média à “moradia em terra alheia sem pagamento” 

(MARTINS,1990).  

A constituição desse “código de honra”, que para Martins (1990), sustenta 

as relações entre o morador e o proprietário da terra, envolve, sobretudo, valores 

e princípios que são muito peculiares a cada trajetória de vida. A moradia de favor 

tem como característica o reconhecimento por parte do camponês de que a terra 



em que ele vive e trabalha pertence a outro, e que sua família estará protegida, 

“cuidada” pelo fazendeiro e proprietário da terra.  

Esse tipo de relação, em que predominam laços de amizade é um aspecto, 

que, assim como tantos outros, se assemelham às formas de relacionamento 

encontradas entre os agricultores familiares durante o trabalho de campo dessa 

pesquisa. Em muitas das situações encontradas, no caso dos agricultores que não 

tinham terra própria, foi identificado um discurso que exaltava sentimentos de 

respeito, gratidão e compromisso, com quem, segundo eles “os ajudava sempre 

que precisavam”, resolvendo, por exemplo, os problemas de saúde e as 

necessidades imediatas da família. 

Ao contrário do caso encontrado na Europa, o camponês brasileiro é um 

sujeito eminentemente político. Wanderley afirma que “a história do campesinato 

no Brasil pode ser definida como o registro das lutas para conseguir um espaço 

próprio na economia e na sociedade” (2001, p. 37). 

Segundo Martins (1990), ele é um “sem raiz”, expropriado da terra em sua 

gênese. Sua trajetória está diretamente relacionada à luta política, não apenas 

para garantir sua permanência no campo, mas, sobretudo para ter direito sobre a 

terra (MARTINS, 1990). Ou seja, no Brasil o camponês nasceu para se firmar 

enquanto cidadão em uma terra de poucos donos e muitos sem terra.  

Os posseiros, sitiantes, parceiros ou arrendatários são descritos por Martins 

(1990) como os representantes maiores do campesinato brasileiro. A chamada 

“lavoura de pobre” é também vista como uma outra forte característica desse 

camponês, todavia, lembra Martins (1990), mesmo com sua uma pequena 

produção,  o camponês brasileiro sempre teve a tradição de produzir uma parte 

para o consumo e uma outra destinar ao comércio. Com os recursos obtidos a 

partir da venda de produtos para o mercado, o camponês pode adquirir gêneros 

alimentícios, utensílios domésticos, roupas ou investir nas atividades da própria 

unidade de produção familiar.       

O camponês brasileiro ganhou nomes diferentes a depender da região do 

país, das tradições locais e da influência exercida por outros povos. Em alguns 

lugares do interior dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato 



Grosso do Sul ele é chamado de caipira; no litoral paulistano é também conhecido 

como caiçara e em muitos lugares da região Nordeste, como Tabaréu e mais ao 

norte do país, chamado de caboclo (GARCIA, 1989; MARTINS, 1990).  

É importante ressaltar que, desde muito tempo, esses nomes são 

empregados com duplo sentido, e geralmente utilizados com forte carga 

depreciativa e com o objetivo de inferiorizar grupos e comunidades.   

Para Martins (1990), o termo camponês significa muito mais de que um 

nome.  Sua perspectiva política para designar o campesinato brasileiro, possui 

uma carga cultural que alimenta uma identidade moldada pelo confronto e o 

conflito, típicos da questão agrária do país. Além da dimensão política do 

campesinato brasileiro tão bem enfatizada por Martins (1990), acrescenta-se a ela 

outras características sistematizadas por Wanderley (2001): a pobreza, o 

isolamento,  a produção centrada na subsistência mínima e a extrema mobilidade.  

Na perspectiva de Chayanov (1985) sobre o campesinato, é importante 

destacar um conjunto de normas e princípios que organizam a vida do agricultor 

familiar e suas influências sobre as ações e as decisões econômicas. Nesse 

aspecto, parte-se do entendimento de que a agricultura familiar brasileira tem sua 

origem fundada sob uma estrutura camponesa, alicerçada sobre o trabalho 

familiar.   

Apesar de ter o trabalho familiar como condição para designá-las, as 

“unidades familiares” na agricultura operam sob múltiplas referências. Na qual se 

pode destacar: os aspectos da produção; as suas trajetórias históricas; os fatores 

políticos; os modos de concepção da família; e os estímulos ou constrangimentos 

à participação no quadro institucional (NEVES, 2002). Os agricultores familiares 

organizam suas relações de produção de maneira muito específica, e são 

construídas numa relacionalmente a depender da maneira como eles estão 

integrados e sob que contexto suas vidas se desenvolvem. 

1.3 A heterogeneidade do campesinato 

Nas sociedades contemporâneas ainda é muito propagada a idéia da 

conservação, imobilidade ou da total desintegração do campesinato. Uma 



concepção muito arraigada a um outro momento da história. Essa visão do 

campesinato está presa a um vago conceito medieval e compreendido como 

resquício de uma sociedade estática, que não resistiu à força modernizadora da 

sociedade urbana e industrial engendrada pelo capitalismo moderno.  

Na busca por um método e por um arcabouço teórico que dê legitimidade 

às pesquisas realizadas sobre as diferentes formas do campesinato, é necessário 

pensar o camponês para além do modelo medieval em volta de uma suposta 

historicidade européia. Dessa forma se evita “enquadramentos” conceituais 

produzidos através da construção de estereótipos importados, que na maioria das 

vezes são muito específicos de determinada região.  

Para a análise dos estudos relacionados à realidade rural nos últimos anos, 

é preciso levar em conta as novas dinâmicas surgidas. Nas sociedades rurais 

atuais o campesinato conserva consigo a unidade de produção familiar como 

característica elementar e se adapta ao contexto social de sua realidade de 

acordo com o tipo de relação que ele estabelece com o mercado e da proximidade 

que há com os centros urbanos.    

 Estudando a migração de camponeses do interior da Paraíba em busca de 

trabalho em Pernambuco e São Paulo, Marilda Menezes (2002) destaca a 

existência do “mito do campesinato imóvel”. Em pesquisas realizadas, Menezes 

(2002) questiona a suposta “imobilidade do campesinato” e mostra que não faltam 

exemplos de adultos e jovens que se deslocam das áreas rurais para trabalhar em 

outras regiões, com o objetivo de contribuir com a renda da unidade de produção 

familiar e, dessa forma, tentar garantir a reprodução social e econômica do núcleo 

doméstico, que ficou para trás.      

 Os movimentos migratórios no Brasil, quase sempre são vistos apenas 

enquanto deslocamentos de populações, que se fixam em centros dinâmicos da 

economia nacional em busca de melhores condições socioeconômicas.          

Menezes (2002) afirma que uma parte dos agricultores familiares, que 

migraram de áreas rurais do estado da Paraíba para outras regiões, quando 

juntam dinheiro, voltam para seus lugares de origem. 



Reforçando ainda a relação existente sobre essa questão, Lopes Junior 

(2003) estudou as redes de migração nordestina para São Paulo, e concluiu que 

há uma verdadeira “teia social” que se constrói entre quem migra e quem fica, 

através das mais diversas relações que se estabelecem. E destaca: “Os 

processos de incorporação e/ou exclusão de pessoas nessas redes de trabalho 

estão alicerçadas em valores e sentimentos tais como os compromissos familiares 

e a fidelidade aos lugares de origem” (2003, p. 2). 

Do envio de dinheiro para amigos e familiares, até o envolvimento indireto 

em questões sociais e políticas nas comunidades de onde partiram os migrantes 

regionais, em algumas situações pesquisadas, têm um papel importante para 

assegurar a sobrevivência e a manutenção das famílias rurais. O campesinato não 

é uma categoria estática, principalmente, quando se levam em conta suas 

inúmeras formas de sobrevivência e reprodução (MENEZES, 2002).    

  Há uma dificuldade de especificar a categoria camponês (SHANIN, 1980). A 

variedade de situações e contextos diferentes em que se pode situar o 

campesinato é algo que imprime toda a complexidade da aplicação desse 

conceito. Para esse autor, o campesinato difere de acordo com o lugar, região ou 

continente, estando relacionado também à trajetória de cada sociedade, 

“generalizações” em que o camponês é apresentado como modelo e difundido em 

todas as realidades rurais é algo que deve ser evitado e, enfatiza Shanin (1980): 

A heterogeneidade dos camponeses é indubitável. Os camponeses 
não podem ser de fato, compreendidos ou mesmo adequadamente 
descritos sem sua estrutura societária mais geral                       
(SHANIN, 1980, p. 44). 

Cada forma de campesinato só pode ser entendida, através da 

compreensão do contexto em que sua vida se desenvolve e das especificidades 

impostas pela sociedade em que ele está inserido. A busca por semelhanças e 



aproximações entre camponeses em diferentes contextos tem causado equívocos 

e procedimentos de análise (SHANIN, 1980; WOORTEMANN,1990; 

WANDERLEY,1999).  

Apesar de existir consenso em relação ao trabalho familiar como base para 

designar a agricultura familiar, e ao mesmo tempo, sendo a família a unidade de 

produção estruturadora do campesinato (CHAYANOV, 1985; MENDRAS, 1969; 

LAMARCHE, 1993) esse não é o único traço que caracteriza o camponês. O 

campesinato também pode ser visto como “um modo de vida em volta de uma 

ordem moral própria”.  

1.4 As diferentes características  de uma  “campesinidade”  

O grande marco das generalizações em relação ao camponês está 

relacionado à abordagem do seu sistema de produção, no entanto o estudo do 

campesinato deve ocorrer para além dessa questão. Nesse sentido, tratar o 

campesinato também como “valor social e ético” e não apenas como “valor 

trabalho” é afastar-se da tendência economicista que compreende o campesinato 

apenas como um sistema de produção (WOORTEMANN,1990).  

O campesinato nessa visão é retratado com “uma moral e uma ética 

própria”, sua percepção sobre o mundo e suas relações sociais o diferencia de 

outros grupos. Nesse aspecto, os efeitos dos processos que se desenvolvem nas 

áreas rurais contribuem de forma incisiva com a maneira como os indivíduos 

interpretam cognitivamente sua realidade. 

O “pensar como camponês” estaria para além de todas as barreiras 

impostas por um sistema doméstico de produção familiar. Woortemann (1990) 

prefere pensar não em camponeses, mas sim em uma “campesinidade”, algo que 

ele traduz como uma “qualidade presente em maior ou menor grau em 

determinados grupos específicos” ou seja, não se deve buscar um camponês, e 

sim traços de uma “campesinidade”, de uma identidade camponesa, que por um 



lado guarda consigo o sistema doméstico de produção como meio de reprodução 

social e econômica da família  e por lado trás valores e princípios que  lhe são 

muito peculiares. 

A “campesinidade” está em volta de uma ordem moral e ética, que interfere 

na forma do camponês se relacionar e compreender os processos que se 

desenvolvem ao seu redor. No debate da “campesinidade”, o mais importante é 

sair do “plano mercadológico” para o “plano dos valores” e capturar o que 

Wootermann (1990) denomina de “razão simbólica, subjetiva”, desconstituindo-se 

da razão prática (objetividade econômica), que, tradicionalmente, é priorizada nas 

análises sobre o campesinato.  

Nessa visão, segundo Wootermann (1990) não existe “camponês puro”, 

mas sim uma “campesinidade” em diferentes níveis. Quando se leva em conta à 

relação modernidade/ tradição, Woortemann afirma que “a trajetória camponesa 

não é, contudo linear. Um movimento que se dirige a uma dimensão da 

modernidade pode ser, ele mesmo, necessário para que haja um outro 

movimento, o de reconstruir a tradição” (1990, p. 16).  

Quando o agricultor, sob uma ótica camponesa, produz para o mercado não 

significa necessariamente uma mudança na sua forma de ver as relações de 

trabalho e de representar a sua realidade. Da mesma forma, Wanderley (2001) faz 

referência a prática da  pluriatividade desenvolvida por determinados grupos:  

A pluriatividade e o trabalho externo da família não representam, 
necessariamente, a desagregação da agricultura camponesa, 
mas constituem, freqüentemente, elementos positivos com os 
quais a própria família pode contar para viabilizar suas estratégias 
de reprodução presentes e futuras (WANDERLEY, 2001, p. 31).  

Apesar de todas as situações e da variedade conceitual do campesinato 

(WOLF, 2003; SHANIN, 1980), são consenso na atribuição de uma característica 

central a ele: “o caráter familiar do trabalho”. Mesmo Woortemann (1990), 



ressaltando que não há, necessariamente uma contradição entre o trabalho 

familiar e o trabalho assalariado, acrescenta: 

Não raro, o trabalho familiar é visto em oposição ao trabalho 
assalariado, ainda que objetivamente, não haja uma contradição 
necessária entre ambos. Subjetivamente, contudo observa-se 
uma oposição no contexto de uma concepção de trabalho. Mas, 
em boa medida, tudo depende do lugar onde se dá o trabalho e 
de quem se relaciona através dele (WOORTEMANN, 1990, p. 25).    

O trabalho assalariado é visto em algumas realidades como forma de suprir 

uma deficiência do trabalho “doméstico”, e, assim manter ou potencializar a 

produção familiar durante todo o ano. Ou seja, em alguns casos, o assalariamento 

não é orientado apenas pelas leis do mercado, mas pela necessidade de garantir 

a reprodução social da família.  

A partir de estudos realizados na América Latina, Eric Wolf (2003) chama 

atenção para algumas condições que são comuns ao modo de vida camponês 

estudado por ele. Com o resultado desse trabalho, Wolf (2003) elegeu três 

características para pensar uma “aproximação” com o campesinato. 

Na primeira, o camponês tem o cultivo da terra como atividade principal. O 

trabalho com a terra como centralidade para suas relações serve para diferenciar 

o camponês do pescador, mineiro, seringueiro e do vaqueiro. Todavia, o trabalho 

com a terra não significa que o camponês não possa desenvolver uma outra 

atividade, inclusive não agrícola. O trabalho com a terra acentua apenas a 

capacidade da unidade de produção familiar como meio de reprodução social e 

econômica.   

A segunda é importante separar os camponeses que possuem terras 

daqueles que não possuem e, portanto, estão sujeitos a uma autoridade de um 

agente externo. O acesso à terra própria torna-se algo essencial para que o 

camponês tenha autonomia e confiança na realização das atividades agrícolas, 



mas isso não significa que aquele não tem terra própria seja considerado menos 

camponês que os outros. 

Na terceira e última característica, o camponês tem como objetivo a sua 

auto-sustentação, ele ao contrário do “fazendeiro” não trabalha visando o lucro e 

conseqüentemente o reinvestimento, sua plenitude está justamente em suprir as 

necessidades definidas por sua cultura.  

Mesmo quando o camponês vende parte de sua produção para o mercado, 

os recursos obtidos são destinados à sua reprodução social (WOLF, 2003). No 

Brasil, em algumas situações, essa concepção sobre o  trabalho, é chamada de 

“preguiça, vagabundagem, etc, “como enfatizou anteriormente Martins (1990). Ela 

ainda serve para alimentar preconceitos e estigmatizar grupos e comunidades, o 

personagem Jeca Tatu criado por Monteiro Lobato em seu livro Urupês, 

exemplifica bem a construção desse estereótipo.  

Do resultado do trabalho desenvolvido por Wolf (2003), ele ainda destaca 

dois grandes tipos de “comunidades camponesas”, que se aproximam ou se 

distanciam das características apresentadas anteriormente: A “comunidade 

corporada”, formada por grupos de camponeses vivendo em áreas “marginais” e 

sem muitas relações com a realidade externa; suas necessidades estariam 

restritas ao seu ambiente, e suas técnicas de produção tradicionais limitariam seu 

poder de produção. 

Já a “comunidade aberta”, ao contrário da “comunidade corporada”, é 

formada como Wolf (2003) enfatiza por “várias subculturas”, da qual o 

campesinato evidencia apenas uma delas. Embora o campesinato seja seu 

segmento funcional mais importante. A “comunidade aberta” venderia sua 

produção para o mercado, quase tudo que produz e com o qual manteria intensa 

relação. Nela a acumulação individual é algo perseguido e não há qualquer 

restrição à ostentação e a exibição da riqueza obtida com que o resultado do que 

produzem.  

Enfim, o campesintato em suas diferentes experiências está em volta de 

uma estrutura societária mais complexa, destaca Eric Wolf: “a cultura do segmento 



camponês não pode ser entendida em termos dela mesma, mas como uma cultura 

parcial, relacionada com um todo maior” (WOLF, 2003, p. 121). 

Uma análise sobre o agricultor familiar brasileiro, na perspectiva de 

identificar “traços de uma campesinidade”, deve levar em conta todas diferenças 

regionais, que são inúmeras, e não perder de vista jamais a diversidade de 

situações em que se pode encontrá-lo. As disparidades de renda, por exemplo, 

são muito significativas entre eles, a tipologia criada pelo Pronaf  para classificar 

os agricultores familiares e organizar a oferta de crédito, serve para ilustrar bem as 

diferenças entre os integrantes de uma mesma categoria.  

A realidade dos agricultores familiares do Sul do país certamente difere da 

encontrada na região Nordeste, ou de grupos existentes na Amazônia. As 

particularidades de cada segmento devem ser levadas em consideração, quando 

se fala em agricultura familiar no Brasil.   

1.4 Campesinato e agricultura familiar 

 A temática da agricultura familiar entrou no debate das políticas públicas 

com mais intensidade na década de 1990. Isso ocorreu a partir do 

reconhecimento, que é diferente de surgimento, pois há muito tempo já se discutia 

sobre agricultura familiar no país, e da legitimação de uma categoria, por parte do 

Estado, como segmento representante dos pequenos produtores rurais que 

produzem em regime familiar no âmbito da agropecuária brasileira.  

 Com esse reconhecimento, os agricultores familiares, espalhados em 

milhões de estabelecimentos agropecuários em todo país, tornaram-se o público 

alvo da principal política pública, voltada para esse segmento social no Brasil. O 

Pronaf durante um tempo, perdurou um temor de que o Pronaf fosse apenas uma 

política de um governo, na qual o governo seguinte a desmontaria de acordo com 

interesses da conjuntura. Atualmente há um consenso em torno da idéia de que o 

Pronaf é uma conquista que dificilmente será desconsiderada, constituindo-se 

uma política de Estado.   



Uma das questões mais instigantes no debate da agricultura familiar é a 

que remete às suas origens. Para Neves (2002), é importante diferenciar a 

agricultura familiar enquanto categoria social e política, do campesinato como 

categoria teórica, não reconhecendo o termo agricultura familiar como um conceito 

teórico.   

Nesse trabalho, o agricultor familiar estudado não é entendido como 

sinônimo de camponês. O debate em torno do campesinato foi utilizado como 

matriz conceitual para pensar as aproximações e diferenças dos agricultores 

familiares estudados com uma possível “campesinidade” existente. 

 Concorda-se inteiramente com Neves (2002) sobre a agricultura familiar, 

enquanto “termo descritivo e politicamente classificador de um segmento”, que 

busca um projeto de redefinição de sua forma de integração social. Para essa 

autora: 

Trata-se de uma categoria de ação política que nomeia um amplo 
e diferenciado segmento mobilizado à construção de novas 
posições sociais mediante engajamento político (2002, p. 137). 

  

Devido ao caráter político presente na agricultura familiar, a necessidade de  

engajamento a torna concorrente  na luta por linhas de crédito e serviços sociais, 

tais como saúde, educação e moradia,  que de alguma forma possam assegurar a 

sua reprodução social e econômica. A organização dos agricultores familiares 

“corresponde ao deslocamento social de um segmento de trabalhadores e 

produtores pobres (econômico e politicamente)” e configura uma visão conflituosa 

da realidade que exige na política a solução de seus históricos problemas sociais 

(NEVES, 2002). 

A prática dos agricultores familiares ou sua orientação produtiva têm por 

referência os significados culturais constitutivos da visão de mundo e do código de 

símbolos por eles partilhados (NEVES, 2002). Os agricultores familiares através 

de suas formas de percepção do mundo organizam suas relações sociais e de 

produção de maneira muito específica. A percepção é produzida relacionalmente 



e, dependem da maneira como os agricultores familiares estão integrados e sob 

que contexto suas vidas se desenvolvem.  

Neves (2002) afirma que não se pode restringir a discussão sobre 

agricultura familiar ao conceito de camponês. Nesse trabalho a breve discussão 

sobre o campesinato é utilizada com o objetivo de ampliar o debate em torno das 

características do agricultor familiar brasileiro. Em particular, também procurar 

entender alguns aspectos do comportamento e da forma como os agricultores 

familiares pesquisados lidam com os processos que se desenvolvem ao seu redor, 

por exemplo, em relação a uma política pública de crédito com o caráter do       

Pronaf B.  

Apesar de corroborar com Neves (2002), em relação à questão do agricultor 

familiar enquanto categoria política, não é possível esvaziar de um todo, a 

contribuição dos estudos em relação ao campesinato para a compreensão do 

agricultor familiar brasileiro,  principalmente, quando essa discussão  está referida 

a parcela de produtores rurais mais  pobres do nordeste brasileiro. 

1.5 Os agricultores familiares do Pronaf B 

A questão social no campo tem exigido dos governos um maior empenho 

no enfrentamento do crescimento e/ou da manutenção das desigualdades sociais. 

A extensão de políticas públicas e conquista de direitos sociais às áreas rurais, 

antes oferecidos apenas aos centros urbanos, têm contribuído para combater os 

efeitos da vulnerabilidade social2 em relação ao aspecto da pobreza, e favorecido 

a conquista de direitos sociais.   

Para atender as demandas sociais nas últimas décadas, consolidou-se o 

que Castel (2005) chama de “sociedade securitária”, uma sociedade que assegura 

direitos a seus integrantes,  criando espaços  e mecanismos de “inclusão social”. 

Entretanto, fazer com que uma política de crédito, a exemplo do Pronaf B, 

                                                
2 O conceito de vulnerabilidade social está relacionado aos indicadores de risco social que uma determinada 
população ou grupo social está exposto, e, não é sinônimo de pobreza. A pobreza é parte da vulnerabilidade 
social no que se refere apenas às necessidades imediatas, Kaztman (2001).  



contribua com a redução da pobreza é algo complexo, pois exige uma atuação 

conjunta das políticas públicas. 

As áreas rurais foram historicamente vistas como atrasadas e seus 

habitantes tratados como “cidadãos de segunda classe”, afastados da proteção do 

Estado e relegados a sua própria sorte, sendo também considerados como os 

“inviáveis economicamente” (GOMES DA SILVA, 2002).  

Sobre esse aspecto, é importante destacar que o pronafiano do grupo B 

representa o segmento da agricultura familiar que mais sofre com os efeitos da 

vulnerabilidade social nas áreas rurais, os quais estiveram historicamente 

expostos. Rubem Kaztman (2001) chama atenção para duas condições da 

vulnerabilidade social: a primeira se aproxima do que ele chama de “estado efetivo 

de  pobreza dos indivíduos”,  com carência  imediata de  condições mínimas de 

sobrevivência.  

A segunda condição apontada por Kaztman (2001), e mais instigante, se 

refere à existência de um quadro de incertezas em relação ao futuro dos 

indivíduos a partir de suas condições de vida atuais. O agravamento da pobreza, 

associado, por exemplo, a problemas com a formação educacional, acesso à 

saúde e à moradia propiciariam ao indivíduo uma atmosfera de incertezas em 

relação às suas possibilidades de melhorar de vida.  Em relação à realidade rural, 

a vulnerabilidade social implicaria, sobretudo na constatação, por parte de seu 

próprio morador, de debilidades atuais que comprometeriam o seu futuro e da 

família.  

 Nessa perspectiva, os eventos que vulnerabilizam os agricultores familiares 

do Pronaf B não são apenas de ordem econômica. Eles também podem ser 

percebidos na forma como os agricultores capturam os significados dos processos 

vividos por eles, por exemplo: a organização social (fragilidade nos laços de 

confiança e reciprocidade), a relação com os agentes externos à comunidade ou a 

forma como lidam com um empréstimo. Através da oferta de crédito, um dos 

maiores desafios do Pronaf B é contribuir com a melhoria da qualidade de vida 

dos agricultores familiares, fazendo com que a pobreza e a desigualdade social 

diminuam nas áreas rurais.  



Segundo Abramovay (2006), são poucos os beneficiados do Pronaf B que 

conseguem “elevar seu patamar original de renda a partir do aceso ao crédito”. A 

idéia original do programa era de que ele fosse transitório e após três 

financiamentos de mil reais as familiais pudessem ter condições, mediante o 

aumento de sua renda,  acessar a linha C do Pronaf, na qual é disponibilizada 

uma maior quantidade de recursos ao agricultor. 

Sobre os resultados obtidos pelo Pronaf B na vida dos agricultores 

familiares, tanto Abramovay (2006) quanto Bastos (2006), em diferentes pesquisas 

realizadas anteriormente, destacam duas hipóteses: Abramovay (2006) ressalta 

que o Pronaf B enquanto linha de crédito não é suficiente para contribuir com que 

se propõe. Seria necessário o funcionamento de uma série de outras políticas, que 

articuladas ao programa pudessem contribuir para o sonhado desenvolvimento 

rural capaz de possibilitar a emancipação econômica e social dos agricultores 

familiares, alvo das políticas públicas de crédito.  

A incapacidade do Pronaf B estaria na “total desarticulação das políticas de 

desenvolvimento. O programa deveria funcionar como um componente, um elo 

entre as políticas de desenvolvimento. No entanto, ele tende a se configurar como 

mais uma política isolada, e avaliada muito mais pela quantidade, número de 

famílias beneficiadas, do que pela qualidade, em que medida ela tem contribuído 

para superar o ciclo de pobreza (ABRAMOVAY, 2006).   

Para Bastos (2006), o ambiente institucional do Pronaf B ainda contém 

grandes empecilhos “para que ocorram mudanças substancias na vida dos 

agricultores familiares mais pobres”. Muitas vezes, o ambiente institucional não 

cumpre com o papel de facilitar o acesso ao crédito e possibilitar uma participação 

efetiva, dos beneficiados, nas instâncias de deliberação e controle social do 

programa nos municípios onde ele atua.  

O que se percebe, segundo Bastos (2006), é a reprodução de velhas 

formas de relacionamento político, prevalecendo laços de subalternidade e 

desconfiança entre mediadores e beneficiados, que acabam por comprometer o 

modelo institucional proposto originalmente pelo Pronaf.  



Em relação às origens das dificuldades do agricultor familiar em lidar com o 

ambiente institucional do programa, Bastos (2006) destaca as precárias  

condições sócio-educacionais em que ele vive; a falta de acesso à terra; 

desconfiança e falta de informação sobre a política, aliado ausência de 

reciprocidade com os agentes financeiros; e por último, a resistência em 

empreender ações coletivas que contribuam para a quebra do ciclo de pobreza 

que esse segmento da agricultura familiar historicamente está submetido.   

Aliado às questões já apontadas por Bastos (2006) e Abramovay (2006), e  

já confirmadas nesse trabalho, sobre as dificuldades identificadas em torno da 

efetivação das propostas do Pronaf B. O perfil socioeconômico dos agricultores 

familiares beneficiados por esse tipo de crédito e o contexto local, com as 

inúmeras adversidades, em que eles vivem, torna-se obstáculos poderosos a 

obtenção de resultados imaginados, originalmente, por uma política pública com o 

caráter do Pronaf B.   



 

Capítulo II 

 

  

Caracterização dos municípios pesquisados e do 

perfil dos agricultores familiares beneficiados pelo 

Pronaf  B 

 



2.1 ANTÔNIO MARTINS/RN  

2.1.1 Localização geográfica e aspectos históricos 

Antônio Martins situa-se na microrregião de Umarizal, na mesorregião do 

Oeste Potiguar. A sede do município está a 6° 12’ 46  de latitude sul e 37° 54’ 20 

de longitude oeste. A altitude é de 312 m acima do nível do mar e está distante 

357 km da capital do Estado, Natal. Antônio Martins limita-se com os municípios 

de Serrinha dos Pintos, Martins e Frutuoso Gomes ao norte, com Almino Afonso

ao leste, João Dias, Alexandria, Pilões ao sul, Marcelino Vieira e Pau dos Ferros

ao oeste     (Figura 01). 

                                Figura 01. Localização geográfica do município de Antônio Martins (RN). 

 Cartografia: SILVA, Anieres Barbosa da; BEZERRA, Josué Alencar, 2006. 

O município de Antônio Martins, conhecido anteriormente como Sítio Boa 

Esperança, iniciou o processo de povoamento com a chegada de seus primeiros 

habitantes nas proximidades das margens do ribeiro Boa Esperança.  



Em 1º de maio de 1898, Justino Ferreira de Souza, no então Sítio Boa 

Esperança, construiu a primeira moradia “rebocada”, casa de alvenaria. Além de 

sua casa, Justino Ferreira, também construiu o cemitério e iniciou a edificação da 

capela de Santo Antônio, contribuindo dessa forma com a ocupação do território e 

atraindo novos moradores para a região. 

Em 30 de dezembro de 1943, o então povoado de Boa Esperança mudou 

de nome, passando a denominar-se Vila de Demétrio Lemos, devido aos inúmeros 

benefícios que o Coronel Rego Lemos prestou a região. Desmembrado do 

município de Martins, em 26 de março de 1963, o povoamento Boa Esperança do 

início do século foi elevado à categoria de município e passou a ser chamado, 

oficialmente de Antônio Martins, uma homenagem prestada ao grupo político da 

família Carvalho. 

A área de Antonio Martins é de 251,6 km² e tem uma densidade 

demográfica de 26,8 hab/km². De acordo com o Instituto de Desenvolvimento e 

Meio Ambiente (IDEMA), o solo da região é do tipo podzólico vermelho amarelo 

equivalente eutrófico. Com uma fertilidade alta, o solo da região possui textura 

média, acentuadamente drenada e relevo suave ondulado. A aptidão agrícola é 

restrita para culturas de ciclo longo, como algodão arbóreo, sisal, caju e coco, 

regular e restrita para pastagem natural.  

A utilização agrícola sem irrigação está restrita às culturas que toleram 

bem a seca. Em algumas situações é necessário à adoção de práticas de controle 

à erosão, seu sistema de manejo exige baixo, médio e alto nível tecnológico, 

podendo as práticas agrícolas estar condicionadas tanto ao trabalho braçal quanto 

à tração animal, devido à utilização de implementos simples, como a 

motomecanização. Há uma pequena área que é cultivada com culturas de 

subsistência. 

O clima do município é muito quente e com características do semi-árido, 

com uma estação chuvosa estendendo-se até o outono. A pluviosidade média 

anual aferida no maior reservatório de água do município o açude Corredor, é de        

674,5 mm ao ano. A vegetação predominante é a Caatinga Hipoxerófila, 

vegetação de caráter mais seco, com abundância de cactáceas e plantas de porte 



mais baixas e espalhadas. Entre outras espécies destacam-se a jurema-preta, 

xiquexique, mufumbo, faveleiro, marmeleiro e facheiro. 

2.1.2 Aspectos demográficos 

A área de Antônio Martins é de a 245 km² e representa 0.4633% da área 

total do Rio Grande do Norte. A densidade demográfica do município é de 26,8 

hab/ Km². Com uma população total de 6.757 habitantes constatados pelo último 

censo realizado em 2000, IBGE. Pouco mais da metade da população do 

município vive em áreas rurais, o equivalente a 3.600 habitantes, dados que 

revelam uma característica persistente na maioria dos pequenos municípios do 

interior da região Nordeste, que a exemplo de Antônio Martins, possuem uma 

significativa população vivendo em áreas rurais. 

De acordo com a análise do período 1991 a 2000, a partir dos dados 

coletados pelo Censo (IBGE), a população desse município teve uma queda na 

diminuição de sua população de -1,29% /ano, passando de 7.564 habitantes em 

1991 para 6.757 em 2000. A taxa de urbanização cresceu 20,95%, saltando de 

38,63% em 1991 para 46,72% em 2000, embora a população do município seja 

predominantemente rural. 

A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE é de 

que atualmente, no ano de 2006, a população de Antônio Martins é de 

aproximadamente 6.161 habitantes, o que reforça ainda mais a tendência de 

diminuição demográfica. Em relação a esse aspecto demográfico, nota-se uma 

queda significativa da população rural e uma elevação da taxa de urbanização no 

município.  

No entanto, o crescimento da população urbana é bem menor que a 

diminuição da população rural, ou seja, a população não está simplesmente 

trocando o campo pela cidade, sugerindo que poderá estar ocorrendo uma 

migração dessa população rural para fora do município.  

Segundo o IBGE, a maioria da população de Antônio Martins, 4.179

habitantes que se encontra na faixa etária de 15 a 64 anos de idade. O número de 



menores de 15 anos de idade chega a 2.037. Analisado o período de 1991 a 2000, 

a taxa de mortalidade infantil do município diminuiu 41,52%, passando de 67,85 

(por mil nascidos vivos) em 1991 para 39,68 (por mil nascidos vivos) em 2000. A 

esperança de vida ao nascer cresceu 7,79 anos, passando de 60,02 anos em 

1991 para 67,81 anos em 2000. 

2.1.3 Aspectos socioeconômicos

Analisando o período de 1991 a 2000, período dos dois últimos censos, o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Antônio Martins cresceu 

15,01% passando de 0,553 em 1991 para 0,636 em 2000. A dimensão que mais 

contribuiu para este crescimento, segundo o atlas de desenvolvimento humano, foi 

a longevidade, com 52,2%, seguida pela educação, com 42,2% e a renda subiu 

5,6%. Nesse período, o hiato de desenvolvimento humano (a distância entre o IDH 

do município) e o limite máximo do IDH equivalente a 1,  foi reduzido em 18,6%.  

É importante chamar a atenção para o inexpressivo crescimento da renda 

no município, que praticamente ficou estagnada durante dez anos, um modesto 

crescimento que não contribuiu para impulsionar o desenvolvimento do município 

e se reverter o quadro de desigualdade social, conforme revelam os dados.  

Antônio Martins está entre os municípios considerados de médio 

desenvolvimento humano. As informações sobre IDH municipal nesses 

indicadores sociais carecem de um aprofundamento no que diz respeito à renda 

local, haja vista que parte significativa dessa renda não reflete o setor produtivo. 

Um estudo de Gustavo Maia Gomes (2001) tem despertado para essa “economia 

sem produção” e para a dificuldade metodológica de quantificação dessa 

produção em nível municipal. 

 Ainda de acordo com o atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, em 

Antônio Martins, o maior percentual de analfabetos se encontra na faixa etária de 

25 anos ou mais. Em relação a essa parcela da população, quase a metade não é 

alfabetizada, cerca de 43,5% em 1991 e 41% em 2000, uma diminuição no 

número de analfabetos pouca significativa para um período considerável. A maior 



queda da taxa de analfabetismo ocorreu no período de 1991 a 2000 na faixa etária 

compreendida de 10 a 14 anos, de idade. Além disso, o percentual com menos de 

4 anos de estudo foi reduzido durante 1991 a 2000 em quase 78% para esta 

mesma faixa de idade. 

 No que se refere à freqüência escolar, a faixa etária de 7 a 17 anos 

apresentou um considerado aumento de seus índices, subindo de 75,3% em 1991 

para 96,5% em 2000. Na faixa de 10 a 14 anos a porcentagem passou de 78,9% 

em 1991 para 97,5% em 2000 e na faixa de 15 a 17 anos de idade de 52,5% em 

1991 para 75,7% em 2000 (tabela 01). 

Tabela 01 - Município de Antônio Martins 
Nível Educacional da População Jovem e Adulta, 1991 e 2000 

Taxa de 
analfabetismo

% com menos 
de 4 anos de 

 estudo 

% com menos
de 8 anos  
De estudo 

% 
freqüentando 

 a escola 
Faixa etária 

 (anos) 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 
7 a 14 48,2 22,6 - - - - 75,3 96,5
10 a 14 33,1 9,9 85,6 66,2 - - 78,9 97,5
15 a 17 19,9 9,9 52,3 38,8 93 83,2 52,5 75,7
18 a 24 26,1 12,7 48,9 28,5 80 66,3 - -
25 anos ou mais 43,5 41 73 63,9 92,6 87,3 - -
Fonte: Pnud, Ipea, Fundação João Pinheiro, 2003. 

A renda per capita do município cresceu 8,98%, passando de R$ 62,70 em 

1991 para R$ 68,33 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com 

renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário 

mínimo vigente em agosto de 2000) reduziu de 83,5% em 1991 para 74,8% em 

2000, o Índice de Gini diminuiu de 0,64 em 1991 para 0,60 em 2000, o que pode 

ser explicado em parte pela redução da pobreza, mesmo quando o crescimento da 

renda no período foi pouco significativo. 



 O número de pobres no município diminuiu no período entre os dois últimos 

censos, mas ao observarmos a quantidade de pessoas vivendo na pobreza em 

Antônio Martins, o número de pobres ainda é bastante alto, 74,8% da população 

vivem estado de pobreza. Considerando que durante esse período a média anual 

na diminuição da pobreza foi menos de 1% é conclusivo que muito ainda precisa 

ser feito para reverter esse agravante quadro social no município.     

A renda apropriada por estrato da população no município encontra-se 

concentrada nos 20% mais ricos. Em 2000, essa categoria detinha 60,5% de toda 

renda municipal. Já os 60% mais pobres se apropriavam de apenas 14,6% em 

1991 e 17,4% em 2000, o que revela um modesto aumento nesses valores, já 

indicado pela redução do Índice de Gini. Os números se tornam mais intrigantes 

quando comparados com os 40% mais pobres, que em 1991 detinham 7,1% e em 

2000 sofreu redução para 4,7% da renda apropriada pela população sobre esse 

ângulo observa-se um agravamento na concentração da renda. 

Os dados sobre a distribuição de renda no município revelam a enorme 

desigualdade social que existe no interior da sociedade. Uma disparidade na 

distribuição de sua renda que mostra, a exemplo da realidade nacional, o grande 

abismo que separa um pequeno grupo social, detentor das riquezas produzidas, 

daqueles que estão à mercê da crescente vulnerabilidade social.  

Por outro lado, o rendimento nominal mensal das famílias reflete a ainda frágil 

base econômica do município. Segundo dados do censo do IBGE, o rendimento 

médio mensal per capita das 25.131 pessoas residentes com 10 anos ou mais era de 

R$ 324, 38, sendo que os homens ganhavam um pouco mais do que as mulheres: R$ 

393,59 contra R$ 245,94. Sem rendimento eram 24.688 pessoas. 

Aproximadamente, 30% das pessoas recebiam até um salário mínimo, em 

contrapartida, menos de 0,8% tinham rendimento mensal acima de cinco salários 

mínimos (Tabela 02). 

Tabela 02 – Município de Antônio Martins 
Rendimento nominal mensal das pessoas residentes – 2000 

Faixas de renda em salários mínimos Número % 
Sem rendimento 3.358 60,98
Até 1 s.m 1.613 29,29



+ de 1 a 2 s.m 312 5,67
+2 a 3 s.m 118 2,14
+ de 3 a 5 s.m 67 1,22
+ de 5 a 10 s.m 34 0,62
+ de 10 a 20 s.m 0,0 0,0
+ de 20 s.m 5 0,09
TOTAL 5.507 100,0

        Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000. 

Como demonstra a Figura 02, há uma grande concentração dos contratos 

do Pronaf no grupo B, ao analisarmos os números da realidade econômica e 

social de Antônio Martins, esses dados nos revelam algo bastante adequado para 

os índices de desenvolvimento apresentados pelo município. Observamos que 

mais de 70% da população do município vive na pobreza, ao mesmo tempo 

lembramos que Pronaf B teve suas regras modificadas para ampliar o quadro de 

beneficiários em 2003, justamente para atender a população rural agricultores 

familiares, de mais baixa renda entre os possíveis beneficiados pelo programa.  

             

                    Figura 02. Distribuição da DAP’s por enquadramento PRONAF, 2006 – Antônio Martins 

2.1.4 Atividades econômicas 

De acordo com dados do Institu to de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) do ano de 1996, o Produto Interno Bruto (PIB) do município foi estimado 

em R$ 2,57 milhões, sendo que 52,6% correspondeu às atividades oriundas da 
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agricultura e pecuária, 0,2% da indústria e 47,2% referente ao setor de serviços, o  

PIB per capita somou  R$ 362,37. 

No que se refere aos estabelecimentos econômicos de Antônio Martins, 

percebemos que o município desenvolve atividades, predominantemente, no setor 

primário. Segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento foram cadastras no ano de 2000, um número de 520 

estabelecimentos rurais no município. No setor de serviços e comércio, esse 

número de estabelecimentos econômicos é bastante inexpressivo, há apenas 5 

estabelecimentos cadastrados nessas categorias, no ano de 2002. A 

administração pública municipal com 224 empregos diretos é outro setor de 

geração de empregos no município. 

A participação da população por setor de atividade em 2000 está dividida 

nos setores primário, secundário e terciário respectivamente em 65,65%, 4,8% e 

29,55%.  

Segundo dados da pesquisa pecuária municipal do IBGE, o efetivo de 

rebanhos (cabeças) do município de Antônio Martins vem sofrendo variações 

pouco acentuadas nos períodos de 2000 a 2003. Apenas o rebanho de caprinos 

(33%) e de ovinos (27%) tiveram ampliação acentuada, enquanto o de bovino 

variou positivamente no período pesquisado cerca de 6%. Os dados de 2003 

revelam que apenas o de aves e de suíno sofreram redução de -4,33% e -8,65%, 

respectivamente. 

No que se refere às lavouras permanentes de Antônio Martins, a banana 

teve um grande aumento de sua produção de 2000 a 2003. Nesse mesmo 

período, a cultura da castanha de caju oscilou bastante tendo os seus maiores 

números registrados em 2002, quando a quantidade produzida atingiu o patamar 

de 28 toneladas, decaindo no ano seguinte 2003, para 14 toneladas. 

O coco-da-baía manteve sua produção estável e a manga teve o pior 

desempenho entre as lavouras citadas. O valor da produção de banana subiu de 

R$ 5.000,00 em 2000, para R$ 17.000,00 em 2003. Nas culturas de coco-da-baía 

e manga os valores da produção se mantiveram os mesmos, apresentando 

apenas pequenas variações durante o período de 2000 a 2003. 



Dentre as lavouras temporárias, podemos observar que a tonelada por 

quantidade produzida teve seus maiores aumentos na cultura do milho e no 

algodão os piores resultados, diminuindo a quantidade produzida em 10 

toneladas, as demais culturas tiveram aumento de sua produção (Tabela 03).  

Tabela 03 - Município de Antônio Martins 
Evolução da quantidade produzida e o valor da produção – 

Lavouras Temporárias 

2000 2001 2002 2003 
Culturas QP VP QP VP QP VP QP VP 

Algodão arbóreo(T) 24 36 1 2 21 32 14 14

Arroz(T) 8 18 1 2 9 20 23 37

Cana-de-açúcar(T) 4 175 5 210 9 310 9 310

Feijão(T) 61 122 6 12 129 152 126 160

Milho(T) 108 360 9 32 166 416 196 440
        T = tonelada; QP = Quantidade da produção  VP= Valor da Produção  em reais.  
            Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal (2000 a 2003). 

2.1.5 Aspecto da renda municipal 

Como acontece com a grande maioria dos municípios brasileiros, Antônio 

Martins depende fundamentalmente das transferências governamentais, 

principalmente do governo federal. Em 2006, segundo o IBGE (Cidades), as 

transferências constitucionais da união foram de quase R$ 4 milhões.  

O repasse de parcela das receitas arrecadadas pelo governo federal para os 

municípios, proveniente de impostos, representa um mecanismo fundamental de 

combate às desigualdades regionais.  

Dentre as principais transferências da União para os municípios, destacam-

se: o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o Fundo de Manutenção e de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF).  

Em valores nominais, os repasses do FPM e do FUNDEF, no período 

2000/2006, tiveram um aumento progressivo, o mesmo não acontecendo com o 

ITR, que apresentou uma queda nos anos de 2003 e 2005 (Tabela 04). Em 2006, 



mais de 67% das transferências constitucionais recebidas pelo município tiveram 

origem no FPM, seguido do FUNDEF com 31,85%.  

No que se refere às transferências de ICMS (incluindo a parcela de 15% do 

FUNDEF) feitas pelo governo estadual ao município de Antônio Martins, em 2005, 

elas foram da ordem de R$ 2,4 milhões, segundo dados da Secretaria Estadual da 

Fazenda.  

Tabela 04 - Município de Antônio Martins 
Transferências constitucionais da União para o município – 2000/2006 

ANO FPM ITR LC 87/96 CIDE FUNDEF TOTAL 
2000 1.172.986,16 782,22 2.701,64 0,0 450.215,86 1.626.685,88
2001 1.358.010,21 980,63 2.637,72 0,0 548.244,18 1.909.780,74
2002 1667.627,85 1.507,01 2.853,24 0,0 757.522,99 2.429.511,09
2003 1744.786,62 793,58 0,0 2.276,39 807.217,99 2.555.074,58
2004 1.935.168,18 988,12 2.391,60 18.437,20 897.636,45 2.858.591,63
2005 2.4232.229,2 850,14 2.412.48 27.166,09 1.051.352,0 3.509.967,43
2006 2.682.885,59 872,13 1.343,05 26.112,21 1.270.175,6 3.988.556,26

TOTAL 34.793.693,8 6.773,83 11.927,25 73.991,89 5.782.365,1 18.878.167,6
Fonte: Ministério da Fazenda. www.stn.fazenda.gov.br
Obs.: A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI - Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de         
15%  (quinze por cento) destinada ao FUNDEF. 

Segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em 2002, a 

receita tributária de Antônio Martins foi de um total R$ 94.685,25. Desse montante, 

cerca de R$ 91.333,75 foram arrecadados em decorrências de tributos, incluídos 

aqui as transferências constitucionais, fruto dos impostos repassados pelas outras 

instâncias de governo. Aproximadamente R$ 4.819,60 foram arrecadados pelo 

IPTU,             R$ 58.133,11 referentes a receitas do IRRF e R$ 27.701,04, 

resultado da  arrecadação do ISS. 

Em relação aos programas sociais de transferência de renda do governo 

federal, a exemplo do programa Bolsa Família, o município até novembro de 2006 

possuía 1.296 famílias cadastradas, recebendo o benefício, per fazendo um total 

de mais R$ 81 milhões. 

Os repasses de renda advinda dos programas sociais têm o objetivo de 

contribuir com a alimentação de famílias que estão abaixo da linha da pobreza, 

principalmente para crianças que estão em período escolar. Por outro lado tornam, 

em muitas realidades, as famílias beneficiárias consumidoras de produtos, o que 



pode possibilitar certo dinamismo econômico no município, através do fomento a 

economia local. 

2.2 APODI/RN 

2.2.1 Localização Geográfica e Aspectos Históricos 

O município de Apodi está localizado na microrregião da Chapada do Apodi 

na mesorregião do Oeste Potiguar, distante 352 km da Capital, Natal. Apodi limita-

se com os municípios de Governador Dix-Sept Rosado ao norte, Felipe Guerra e 

Caraúbas ao leste, Umarizal, Riacho da Cruz, Itaú e Severiano Melo ao sul e com 

o Estado do Ceará ao oeste (Figura 03). 

Figura 03. Localização geográfica do município de Apodi (RN).
Cartografia: SILVA, Anieres Barbosa da; BEZERRA, Josué Alencar, 2006. 

Segundo o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do 

Rio Grande do Norte (IDEMA), em 19 de abril de 1680, o Capitão-Mor Geraldo de 

Suny concedeu aos irmãos Manoel Nogueira Ferreira e João Nogueira a sesmaria 

onde hoje se localiza Apodi.  As terras da Ribeira do Apodi, como eram chamadas 



durante esse período, passou por grande progresso e desenvolvimento. Em 

relação ao processo de povoamento, a presença dos padres jesuítas na região a 

partir de janeiro de 1700 foi decisiva para a conquista e ocupação do território, os 

padres se instalaram na aldeia do Apodi, com o objetivo de catequizar os índios.  

No ano de 1766, foi criado o distrito de Apodi. Sua freguesia foi instalada 

por Dom Francisco Xavier Aranha, do bispado de Olinda e Recife, em 3 de 

fevereiro do mesmo ano. O município foi criado em 1833, mas só teve foro de 

cidade em março de 1857. 

A área do município de Apodi corresponde a 1.556,1 km² e possui uma 

densidade demográfica de 21,9 hab/km². O clima dominante da região é o semi-

árido, caracterizado por uma estação chuvosa nos meses de janeiro a maio e 

outra seca de julho a dezembro. A temperatura média anual é de 28,5°C, com 

mínima de 22 °C e máxima de 35 °C. Apodi fica situado no começo do Planalto 

Nordestino, em um local onde as massas equatoriais atlânticas são barradas 

causando chuva. O clima na região está diretamente relacionado ao relevo.  

A caatinga é uma vegetação de cor esbranquiçada e domina a região do 

Semi-Árido nordestino, onde está Apodi e o Lajedo de Soledade. A temporada de 

chuva causa os chamados brejos, áreas alagadas onde o solo é mais fértil. 

Localizado no Planalto Nordestino, Apodi fica a uma altitude de 67 metros 

em relação ao nível do mar. Mesmo não sendo muito alta, essa altitude é o 

primeiro obstáculo para massas climáticas que chegam do atlântico. 

Recentemente foi descoberto na região um manancial de águas cristalinas. 

O Lajedo de Soledade em Apodi é uma formação calcária formada a 

milhares de anos atrás. A área do Lajedo de Soledade já é conhecida em todo o 

Rio Grande do Norte e reconhecida nacionalmente por sua riqueza arqueológica, 

são imagens e figuras rupestres que contam os costumes, crenças e o cotidiano 

de povos que habitaram a região em épocas remotas. Visitar e conhecer as 

histórias e a cultura dos ancestrais da Apodi contemporânea é motivo que atrai 

visitantes e estudiosos durante todo o ano para a região. O Lajedo de Soledade 

em Apodi tem um forte potencial turístico, que já começa a ser explorado como 

alternativa de geração de emprego e renda para os moradores do município. 



 2.2.2 Aspectos demográficos 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano que tem por base o censo 

2000 do IBGE, a população de Apodi em 2000 era de 34.174 mil habitantes. A 

maioria dessa população composta por moradores de áreas rurais, cerca de 

17.821, enquanto a população urbana somava 16.353 habitantes. A taxa de 

urbanização cresceu apenas 7,60,% passando de 44,47% em 1991 para 47,85% 

em 2000. Mesmo com o aumento da população urbana, a população rural, durante 

esse período mantendo-se praticamente estável. Assim podemos constatar que as 

áreas rurais do município ainda apresentam os maiores índices populacionais. 

 No período de 1991 a 2000, a população de Apodi teve uma taxa média de 

crescimento anual de 1,07%, passando de 31.175 em 1991 para 34.174 em 2000. 

O instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE estimou que a população 

de Apodi será de 36.391 mil habitantes em meados de 2006.  

 A maioria da população de Apodi é adulta e se encontra acima dos 15 anos 

de idade. Porém o número de crianças de 1 a 14 anos de idade também é 

expressivo, aproximadamente 10.548 habitantes, de acordo com o censo de 2000. 

No período compreendido entre 1991 e 2000, a taxa de mortalidade infantil do 

município diminuiu 43,79%, passando de 69,12 (por mil nascidos vivos) em 1991 

para 38,85 (por mil nascidos vivos) em 2000, e a esperança de vida ao nascer 

cresceu 8,29 anos, passando de 59,76 anos em 1991 para 68,05 anos em 2000. 

2.2.3 Aspectos socioeconômicos 

Tomando como base os anos de 1991 a 2000, período dos dois últimos 

censos, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Apodi 

cresceu 20,22%, passando de 0,544 em 1991 para 0,654 em 2000. A dimensão 

que mais contribuiu para este crescimento foi a Educação, com 46,8%, seguida 

pela Longevidade, com 41,9% e pela Renda, com 11,2%. Nesse período, o hiato 



de desenvolvimento humano (à distância entre o IDH do município e o limite 

máximo do IDH, ou seja, 1 - IDH) foi reduzido em 24,1%. 

No ano 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Apodi era 

de 0,654. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões 

consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). É inegável 

que o crescimento no IDH referente à educação, associado ao da longevidade, 

esse último índice muito relacionado à melhoria das condições de acesso a saúde, 

possibilitou o crescimento do Índice geral de Desenvolvimento Humano no 

município.  

É importante também ressaltar que o crescimento da educação e da 

longevidade no IDH de Apodi, durante a década de 1990, é algo percebido na 

grande maioria dos municípios brasileiros. Nesse período, os investimentos em 

educação e saúde e o conseqüente acesso da população mais pobre, foi o 

resultado de uma política de Estado entre as várias instancias da federação, 

União, Estados e Municípios, para aumentar cada vez mais a quantidade de 

recursos destinados a setores.  

Todavia, queremos chamar a atenção para o crescimento insignificante do 

quesito renda no IDH municipal de Apodi. É através desse aspecto do IDH que se 

pode medir a quantidade de riquezas que são produzidas no município e se 

consegue vislumbrar de que forma a sua população está sendo beneficiada. Esse 

índice mostra-se ainda muito baixo para que o município de fato consiga enfrentar 

os seus problemas sociais.       

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano, o maior percentual de 

analfabetos de Apodi se encontra na faixa etária de 25 anos ou mais de idade, 

mais da metade desta parcela da população era composta de analfabetos. Em 

1991 eram 51,9% e 36,8% em 2000. A faixa etária da população que obteve a 

maior queda da taxa de analfabetismo, durante esse período, foi a de 15 a 17 

anos de idade, além disso, o percentual com menos de 4 anos de estudo foi 

reduzido de 1991 a 2000 em quase 63% para esta mesma faixa de idade.  

Em relação à freqüência escolar, a faixa etária de 7 a 17 anos apresentou 

um considerável aumento, de 74,9% em 1991 para 95,4% em 2000 no estrato de 



7 a 14 anos subiu de 77,8% em 1991 para 95,1% em 2000. Nas faixas de 10 a 14 

anos e 15 a 17 anos de idade aumentou de 53,2% em 1991 para 76% em 2000 

(Tabela 05). 

Tabela 05 - Município de Apodi 
Nível Educacional da População Jovem e Adulta, 1991 e 2000. 

Taxa de 
analfabetismo 

% com menos 
de 4 anos de 

estudo 

% com menos de 
8 anos de estudo

% 
freqüentando 

a escola 
Faixa etária 

(anos) 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 
7 a 14 52,7 22,3 - - - - 74,9 95,4
10 a 14 39,5 11,8 80,5 47,6 - - 77,8 95,1
15 a 17 30,6 8,5 51,4 19,3 89,5 77,3 53,2 76
18 a 24 31,3 10,5 47,6 25,1 79,4 61,5 - -
25 anos ou mais 51,9 36,8 70,7 56,3 87,4 80,6 - -

     Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2000 (Pnud/Ipea/Fundação João Pinheiro, 2003). 

A renda per capita média do município cresceu 24,67%, passando de R$ 

70,40 em 1991 para R$ 87,77 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de 

pessoas com renda domiciliar percapita inferior a R$ 75, 50, equivalente à metade 

do salário mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 19,98%, passando de 

77,6% em 1991 para 62,1% em 2000. No entanto, a desigualdade em Apodi, 

durante esse período, cresceu. O Índice de Gini passou de 0,52 em 1991 para 

0,55 em 2000, o que aponta para uma maior concentração da renda no município. 

A renda apropriada, por estrato da população, concentrou-se nos 20% mais 

ricos, pois em 2000 esta categoria detinha 56,9% de toda renda municipal. Já os 

40% mais pobres se apropriavam apenas de 11,7% em 1991 e 8,3% em 2000. O 

quadro é mais grave quando comparado à renda dos 20% mais pobres, em 1991 

esse segmento tinha 3,8% da renda apropriada e em 2000 passou a deter apenas 

1,1%, indicando que há uma grande e desigual distribuição de renda entre os 

estratos da população do município de Apodi.  

Tabela 06 – Município de Apodi 



Rendimento nominal mensal das pessoas residentes – 2000 
Faixas de renda em salários mínimos Número % 
Sem rendimento 14.278 51,96
Até 1 s.m 8.795 32,01
+ de 1 a 2 s.m 2.596 9,45
+2 a 3 s.m 843 3,07
+ de 3 a 5 s.m 588 2,14
+ de 5 a 10 s.m 272 0,99
+ de 10 a 20 s.m 83 0,30
+ de 20 s.m 24 0,09

Total 27.479 100,0
               Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000. 

O Programa de fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) no 

município de Apodi, segundo dados do ano de 2006, tinha cadastrado 3.482, 

Declarações de Aptidão (DAP) de agricultores familiares. Dentre as DAP’s, 

segundo cadastros do Pronaf, 2.365 agricultores familiares são do Pronaf B. É 

nesse grupo B do Pronaf que se concentra o maior número de contratos do 

programa em Apodi, uma realidade, que em termos de aquisição do Pronaf B 

nada difere da maioria dos municípios pobres do interior do nordeste brasileiro.  

Figura 04. Distribuição da DAP’s por enquadramento PRONAF, 2006 - Apodi 
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As DAP’s destinados ao PRONAF C são 659, para o PRONAF A/C somam 

108, o enquadramento C + 50% são 50 DAP’s, para o D chegam a 19 DAP’s, para 

os que estão aptos a receber o D + 50% são 50 DAP’s, os que podem receber a 

linha E somam apenas 9 DAP’s e, por último, para aqueles agricultores familiares 

que estão enquadrados no grupo A  são 271 DAP’s, como mostra a figura anterior. 

2.2.4 Atividades econômicas 

Segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, em 2000, Apodi tinha 1.777 estabelecimentos rurais cadastrados, 

com forte predominância das atividades econômicas no setor primário da 

economia municipal. A participação da população no setor primário era de 40,14% 

no ano de 2000. Segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego, em 2002, o 

número de estabelecimentos econômicos de comércio e serviços em Apodi não 

ultrapassou 71 unidades. O número de unidades que podem ser consideradas de 

porte industrial chegou a 14 estabelecimentos. A participação da população nos 

setores terciário e secundário foi de 46,06% e 13,8%, respectivamente.   

De acordo com dados do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (IPEA) 

do ano de 1996, o Produto Interno Bruto (PIB) municipal era estimado em R$ 

17,44 milhões, sendo o PIB per capita de R$ 573, 43. Do total do PIB municipal 

cerca de 37,8% correspondia às atividades do setor agropecuário, a indústria 

respondia por 3,1% e o setor de serviços por 59,0%. Em 2002, conforme 

estimativas do IBGE, o PIB havia evoluído para R$ 132,34 milhões e o PIB per 

capita para R$ 3.777,00. 

O efetivo de rebanhos (cabeças), do município de Apodi, segundo dados da 

Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE, vem sofrendo queda nos setores bovino, 

ovino e na criação de aves. A maior queda foi verificada entre as cabeças de 

bovino, de 18.572 cabeças de bovinos em 2000 o município passou para apenas 

13.248 em 2003. O rebanho de ovinos caiu de 13.300 cabeças em 2000 para 

12.054 em 2003. Já o rebanho de caprinos se manteve estável na marca de 

34.000 cabeças durante os anos de 2000 a 2003. 



No que se refere às lavouras permanentes do município de Apodi, a única 

cultura que não registrou aumento de sua produção foi à manga, durante o 

período de 2000 a 2003. O coco-da-baía e a banana foram às culturas que mais 

se destacaram, seguidas da castanha de caju e do mamão. Já a quantidade 

produzida de manga no município diminuiu quase pela metade.

Entre as lavouras temporárias no município, durante o período de 2000 a 

2003, o arroz se destacou de forma extraordinária. Os produtores de arroz de 

Apodi ampliaram a produção e as receitas com o cultivo e comercialização do 

produto. Outras culturas, como algodão, milho e feijão, não tiveram o mesmo 

desempenho e diminuíram acentuadamente a produção. No caso da cana-de-

açúcar, seu cultivo aparentemente desapareceu no período, como nos mostra a 

Tabela 07.

Tabela 07 –Município de Apodi 
Evolução da quantidade produzida e o valor da produção – 

Lavouras Temporárias 

2000 2001 2002 2003 
Culturas QP VP QP VP QP VP QP VP 

Algodão arbóreo(T) 2.730 2.321 495 421 2.400 1.608 2.358 1.627

Arroz(T) 280 154 5.235 3.141 2.844 1.991 6.974 5.091
Cana-de-açúcar(T) 84 3 100 5 300 60 - -

Feijão(T) 2.820 2.341 458 389 1.401 1.009 2.002 1.502

Milho(T) 3.360 454 208 29 3.000 1.200 3.225 1.387
         T = tonelada; QP = Quantidade da produção  VP= Valor da Produção  em reais   
         Fonte: IBGE – Pesquisa Pecuária Municipal.

2.2.5 Aspecto da renda municipal 

Como acontece com a grande maioria dos municípios brasileiros, Apodi 

depende fundamentalmente das transferências governamentais, principalmente do 

governo federal. Em 2006, segundo o IBGE (Cidades), as transferências 

constitucionais da União para o município foram de mais de R$ 10 milhões. 

Somando todas as transferências correntes no ano de 2003, o município de Apodi 

recebeu mais de R$ 16,6 milhões, 95,42% das receitas arrecadadas e apenas R$ 



76.449 reais de receita tributária, aproximadamente 4,37%, em termos percentuais 

entre as receitas arrecadadas. 

O repasse de parcela das receitas arrecadadas pelo governo federal para 

os municípios, proveniente de impostos, representa um mecanismo fundamental 

de combate às desigualdades regionais. Dentre as principais transferências da 

União para os municípios, destacam-se: o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM) e o Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF).  

 Em valores nominais, os repasses do FPM e do FUNDEF, no período 

2003/2006, tiveram um aumento progressivo, enquanto o ITR apresentou uma 

queda no ano de 2006 (Tabela 08). Em 2005, pouco mais de dois terços das 

transferências constitucionais recebidas pelo município tiveram origem no FPM, 

seguido do FUNDEF com 30,6%.  

 No que se refere às transferências de ICMS (incluindo a parcela de 15% do 

FUNDEF), feitas pelo governo estadual ao município de Apodi, em 2004, elas 

foram da ordem de R$ 2,6 milhões. Quanto ao repasse recebido da União, 

referente aos Royalties no mesmo ano foi de R$ 2,4 milhões. 

Tabela 08 –  Município de Apodi 
Transferências constitucionais da União para o município – 2000/2006 

ANO FPM ITR LC 87/96 CIDE FUNDEF TOTAL 
2000 3.097.321,19 5.338,33 15.117,89 0,0 1.274.280,96 4.392.058,37

2001 3.694.497,06 6.615,61 18.714,12 0,0 1.451.902,47 5.171.729,26

2002 4.647.976,39 7.853,79 21.736,20 0,0 1.957.922,23 6.635.488,61

2003 4.779.151,91 6.476,59 25.419,80 0,0 2.108.506,94 6.919.555,24

2004 5.198.802,65 7.953,23 28.956,48 68.304,22 2.277.223,72 7.629.311,21

2005 6.403.732,07 8.808,04 26.201,28 101.151,29 2.904.909,11 9.498.645,37

2006 6.972.446,09 7.945,64 11.754,43 97.432,68 3.189.842,31 10.344.161,48

TOTAL 34.793.927,36 50.991,23 147.900,20 266.888,19 15.164.587,74 50.590.949,54
Fonte: Ministério da Fazenda. www.stn.fazenda.gov.br
Obs.: A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI - Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de         
15%      (quinze por cento) destinada ao FUNDEF. 

Com o objetivo de combater a desigualdade social no país, os últimos 

governos têm adotado políticas de transferências de renda para o enfrentamento 



dessa complexa questão histórica que atinge a sociedade brasileira, sentida 

principalmente em municípios pobres do interior nordestino.  

Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Social e combate à 

fome, no ano de 2006, o programa Bolsa Família atende 5.700 famílias em Apodi. 

O valor médio do benefício é R$ 61,90 reais por família, totalizando um montante 

R$ 352.819,00 recebidos pelo município.  

Outras fontes de renda tiveram aumento, a exemplo das transferências 

governamentais, durante o período de 1991 a 2000. O crescimento das rendas 

provenientes das transferências governamentais, em parte pode ser explicado 

devido o significativo número de famílias que recebem algum tipo de programa de 

transferências de renda.  

Merece destaque nessa estimativa de renda municipal o fato de que parte 

significativa dessa renda não está relacionada com crescimento da produção, mas 

com o aumento das transferências, seja pela via de fundos constitucionais, como o 

FPM e /ou por conta das políticas assistências e previdenciárias. Isso explica a 

queda de rendimento de trabalho em 24,5% no período. 

É importante ressaltar que essas transferências que resultou no 

crescimento da renda geral em Apodi no período considerado não foi incorporado 

pelas faixas inferiores de rendimento, como demonstra o aumento da 

concentração de renda.  

A frágil relação entre renda e PIB municipal, no caso dos municípios mais 

pobres, em que essas transferências asseguram maior importância, reduz a 

relevância do IDH-M como indicador de desenvolvimento. Gomes (2001) faz uma 

importante reflexão a respeito dessa descaracterização do IDH-M com indicador 

para medição do crescimento dessa renda sem produção.    

2.3  PERFIL DOS BENEFICIADOS 

2.3.1 Família e trabalho 

A pesquisa de campo nos municípios de Antônio Martins e Apodi do estado 

do Rio Grande do Norte com os beneficiários do Pronaf B revelou que o tempo de 



escolaridade desses agricultores familiares é muito pequeno. Dos entrevistados, 

44,6% disseram possuir o primeiro grau incompleto, enquanto 12,5% são 

analfabetos e 16,1% sabem apenas ler e escrever ou fazer algum tipo de conta, 

(tabela  09), o que implica em um percentual de aproximadamente 29% de 

analfabetos funcionais.   

Tabela 09 - Grau de instrução dos beneficiados do Pronaf B 
Municípios 

Antonio Martins Apodi 
Total Grau de instrução 

Nº % Nº % Nº % 
Analfabeto  7 14,0 7 11,3 14 12,5
Sabe ler e escrever  5 10,0 13 21,0 18 16,1
1º grau incompleto 25 50,0 25 40,3 50 44,6
1º grau completo 4 8,0 3 4,8 7 6,3
2º grau incompleto 5 10,0 3 4,8 8 7,1
2º grau completo 4 8,0 10 16,1 14 12,5
3º grau completo - - 1 1,6 1 0,9
TOTAL  50 100,0 62 100,0 112 100,0

       Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112) 

Apenas 12,5% dos entrevistados afirmaram ter o segundo grau completo e 

0,9% apenas cursou faculdade. A pouca escolaridade desses agricultores reafirma 

o alto grau de vulnerabilidade social nas áreas rurais que esse segmento da 

agricultura familiar está inserido.  

O agravamento da pobreza é fundamentalmente associado aos problemas 

com a formação educacional, acesso à saúde e à moradia, reproduzindo nesses 

indivíduos e em seu núcleo familiar uma atmosfera de incertezas em relação ao 

seu futuro e à possibilidade de melhorarem de vida. 

Durante os inúmeros diálogos travados com os beneficiários do programa, 

foi observado no discurso desses agricultores e identificada uma riqueza de 

detalhes em suas enfáticas afirmações que só o aspecto qualitativo da pesquisa 

poderia apreender.  

No auge das primeiras especulações sobre o perfil do público pesquisado, e 

nesse momento já embasados pelos números obtidos sobre o Pronaf no Rio 

Grande do Norte, bem como de parâmetros mais críticos, construídos a partir de 



leituras de análises já realizadas sobre Pronaf B, pode-se constatar, o porquê da 

existência desse programa para esse segmento da agricultura familiar.  

O beneficiado do Pronaf B é a representação da população mais pobre  e 

necessitada. A oferta de uma linha de crédito voltada para financiamento de 

pequenas atividades produtivas é algo singular na trajetória desses agricultores 

familiares. Diante de seus problemas sociais e econômicos, tem-se a impressão 

que a esses personagens do rural brasileiro falta tudo, menos a esperança de que 

a vida vai melhorar um dia.  

A Tabela 10 revela que as famílias pesquisadas são compostas de poucos 

membros, 15,1% têm de 1 a 2 integrantes e  54,4% possui de 3 a 4 membros.  

Tabela 10 - Quantidade do número de membros da família dos beneficiados  

Municípios 
Antonio Martins Apodi  

Total  Nº de membros

Nº % Nº % N %
 1 a 2 9 52,9 8 47,1 17 15,1
 3 a 4 26 42,6 35 57,4 61 54,4
 5 a 6 12 41,4 17 58,6 29 25,8
 7 a 8 3 60,0 2 40,0 5 4,4
TOTAL 50 44,6 62 55,4 112 100,0

           Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112) 

Os dados coletados demonstram que 25,8% dos pesquisados têm de 5 a 6 

filhos e na seqüência uma pequena minoria, representando 4,4%, tem 7 a 8 

membros na família. O desemprego e a falta de uma renda fixa foi lembrado pelos 

agricultores entrevistados como um obstáculo para que eles tenham mais filhos, 

bem como a dificuldade em acessar a serviços públicos de qualidade. Segundo 

um agricultor entrevistado: “os moradores do rural não possuem as mesmas 

oportunidades de quem mora na cidade”.   

A preocupação com a sobrevivência de uma família muito numerosa, 

devido ao alto custo de vida e diante de um contexto adverso em que vive o 

morador das áreas rurais, foi lembrado no discurso dos entrevistados como uma 

preocupação na hora deles constituírem uma família.     



O programa social mais lembrado pelas famílias entrevistadas é o 

Programa Saúde da Família – PSF, que é formado por um médico, dois auxiliares 

de enfermagem e um dentista para cada duas equipes do programa. Inspirado no 

modelo cubano de assistência, o PSF atende  famílias carentes em comunidade 

de risco que cobre 83% das famílias de agricultores entrevistados.   

O Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) atende apenas 1,7% 

dos entrevistados e o Programa do Leite do governo do estado, 

surpreendentemente, beneficia somente 0,89% das famílias dos pronafianos 

pesquisados. Esse também é o percentual atendido pelo recém criado Brasil 

Sorridente do governo federal, programa voltado para o atendimento odontológico 

em áreas mais carentes.       

A princípio, era de se imaginar que programas como o de distribuição de 

leite, devesse atender um maior número dessas famílias, devido à condição social 

em que elas estão inseridas e a um conseqüente quadro de insegurança 

alimentar. No entanto, no que se refere ao fato de ser beneficiado pelo Pronaf, o 

Programa do Leite não desperta o interesse dos pronafianos, pois devido a sua 

condição de criador, a produção de leite, mesmo que proveniente de uma ou duas 

vacas, para muitos desses agricultores familiares já garante o consumo familiar.  

Na maioria das vezes, a condição de criador de animais e produtor de leite 

para o autoconsumo, foi garantida graças aos sucessivos empréstimos feitos com 

o Pronaf B para a compra de novilhas e garrotes. Do total de entrevistados, 

apenas 13,3% das famílias não são beneficiadas por algum programa social do 

governo federal, estadual ou municipal.   

O Gráfico 01 mostra que o trabalho agrícola é a atividade desenvolvida pela 

grande maioria dos chefes das famílias entrevistadas, 68,75% trabalha por conta 

própria e tem a agricultura como ocupação principal, lembrando que esse dado 

está acrescido com a existência de uma pequena pecuária, repassado pela 

criação de animais, como vacas, cabras e ovelhas. 

Gráfico 01 - Ocupação principal do beneficiário do Pronaf B 



As atividades domésticas em casa de terceiros ficam em segundo lugar, 

respondendo por 15,1% das ocupações dos chefes de famílias. Com algum 

destaque aparecem as ocupações em serviço público, que geralmente são 

representadas por merendeiras, professores e auxiliares de serviços gerais. A 

condição de aposentado ou pensionista responde por 5,3% do total pesquisado, 

(Gráfico 01).   

É importante ressaltar que esses dados se referem ao chefe da família, que 

não necessariamente é o beneficiado pelo Pronaf B, percebeu-se que, durante o 

trabalho de campo, quase sempre, essa condição não se diferenciava, ou seja, o 

beneficiado pelo programa era também o responsável pela família.   

O Gráfico 02, a seguir,  revela um aspecto instigante, o destino de parte dos 

produtos agrícolas cultivados pelos agricultores familiares entrevistados para a 

comercialização. Discutindo sobre o campesinato, Pablo Sidersky (1994) chama 

atenção para a relação existente entre os camponeses e o mercado:  

O camponês, ou qualquer um dos termos utilizados para 
caracterizá-lo, produz e vende produtos de origem vegetal e animal,  
sobre essa perspectiva podemos dizer que ele é parcialmente 
mercantil pois ele comercializa apenas parte de sua produção, a 
outra é  destinada ao consumo doméstico (SIDERSKY, 1994,  p. 
20). 
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Corroborando com Sidersky (1992) e discutindo especificamente sobre o 

campesinato brasileiro, como já enfatizado no primeiro capítulo deste trabalho, 

Martins (1990) também enfatiza que na formação do camponês há uma tradição 

em destinar parte do que produz para o consumo da família e a outra vender para 

o mercado. Isso reforça a tese de que mesmo se tratando de agricultura familiar, 

nem o tamanho da produção agrícola nem a forma de acesso à terra inibe o 

principal destino da produção agrícola familiar, o mercado.  

 Devido às características do perfil socioeconômico desses entrevistados, a 

princípio era de se esperar que eles utilizassem a maior parte de sua produção 

para o consumo familiar, no entanto os agricultores pesquisados afirmaram 

destinar 52,3% da produção para o comércio, o que pode ser resultado do 

financiamento, (Gráfico 02).  

Gráfico 02 - Destino da produção  agrícola dos beneficiados 

  

O autoconsumo representa 32,65% de tudo que é produzido pelos 

pronafianos, 10,38% da produção é utilizada para o consumo animal e 4,94% é 

guardada como semente para ser usada na próxima safra. A produção para o  

autoconsumo, para os pesquisados,  é muito importante para o sustento da 

família. Somado aos produtos agrícolas, há alguns gêneros de origem animal 

como: leite, ovos e carne, obtidos na unidade de produção familiar. Todavia, na 
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ausência de uma renda fixa, que garanta a compra de outros produtos alimentícios 

necessários à sobrevivência da família, os agricultores familiares vendem parte do 

que produzem para aquisição de produtos não fornecidos diretamente pela 

atividade agropecuária praticada por eles.   

A Tabela 11 mostra que os principais produtos agrícolas cultivados pelos 

pesquisados são arroz, batata-doce, feijão, mandioca e milho. Devido às terras 

férteis e a abundância de água em Apodi, os agricultores nesse município 

respondem por toda a produção de arroz levantada por essa pesquisa, 72% de 

sua produção é vendida para o comércio, como mostra a tabela  a seguir.     

Tabela 11 -Tipo e destino dos  produtos agrícolas mais cultivados 

Produção 
total 

Comercializada Consumida 
pela família 

Consumo 
animal 

Guardada 
como 

semente 

Produto 

(Kg) (Kg) % (Kg) % (Kg) % (Kg) %
Arroz 58030 41779 72,0 6126 26,4 - - 944 1,6
Batata-doce 760 60 7,9 700 92,1 - - - -
Feijão 51342 18005 35,1 30262 59,1 - - 3005 5,9
Mandioca 360 - - 300 83,3 60 16,7 - -
Milho 28785 10510 36,5 5158 17,9 12284 42,7 833 2,9

Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112) 

A Tabela 11 também revela que os produtos agrícolas, com exceção do 

arroz, e apesar de serem produzidos em quantidade menor, têm como destino a 

unidade de produção familiar, sendo usados no consumo da família e animal.  

Os dados coletados revelaram que o Pronaf B também beneficia outros 

membros das famílias, 24,1% dos entrevistados afirmaram que outros integrantes 

das famílias estão fazendo ou já fizeram o empréstimo do Pronaf B. O Pronaf C foi 

apontado por 1,8% e o Pronaf mulher por 0,9%. A grande maioria 73,2% 

respondeu que é o único membro da familiar beneficiado pelo programa nacional 

de fortalecimento da agricultura familiar. 

2.3.2 Estrutura fundiária e utilização das terras 



Em nosso trabalho, identificamos que nesse segmento da agricultura 

familiar ainda é muito presente a dependência, disfarçada de arrendamento, na 

exploração de terra de terceiros, assim como revela a forma de acesso à terra dos 

agricultores pesquisados na seguinte tabela: 

Tabela 12 - Condição de exploração da terra 
Descriminação % 

Terra própria 33
Parceria em terra de terceiro 10,7
Arrendamento em terra de terceiro 2,7
Terra de herdeiro 21,4
Terra cedida sem contrato 25
Pescador 1,8
Terra própria / Parceria em terra de terceiro 2,7
Parceria em terra de terceiro / outra forma 0,9
Terra própria / Terra de herdeiro 0,9
Parceria em terra de terceiro / Arrendamento em terra de terceiro 0,9

                Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=299). 

Os dados da Tabela 12 mostram que 36,6% do total dos agricultores 

pesquisados possuem terra própria, dentro desse percentual 3,6% combinam a 

terra própria com outras formas. Analisando o total de agricultores familiares 

pesquisados, vemos que pouco mais de um terço possui terra própria, uma 

realidade já detectada em outras pesquisas, quando se leva em conta o perfil dos 

agricultores familiares inseridos no grupo B do Pronaf, Mattei (2005), Abramovay 

(2006), Bastos (2006), corroboram com a idéia de que nesse segmento o acesso à 

terra, em relação à condição do agricultor familiar enquanto proprietário, ainda é 

muito frágil.   

O sistema de parceria e arrendamento representa respectivamente 14,3% e 

3,6% das condições de acesso à terra. A parceria geralmente é realizada através 

da divisão da metade de tudo que o agricultor produz com o proprietário da terra, 

que em algumas circunstâncias também contribui com vacinas e alimentação para 

o gado e custeio para as plantações. O arrendamento é feito, na maioria das 

vezes, anualmente e mediante a obtenção de lucros com a venda da produção 

agrícola ou a reprodução dos animais.     



Entre os agricultores familiares pesquisados, 25% trabalha e/ou mora em 

terras cedidas pelo proprietário, tratando-se geralmente de um fazendeiro que ao 

longo do tempo construiu laços com aquela família. Relações que, na maioria das 

vezes, remetem a gerações anteriores, nas quais os pais e, outras vezes, os avós, 

trabalharam para os donos daquela terra e por amizade ou consideração a família 

permitiu que seus descendentes pudessem morar e trabalhar, retirando seu 

sustento de uma parcela de suas terras.      

O respeito, a gratidão e o compromisso de dívida com quem segundo esses 

agricultores “os ajuda sempre que precisam”, resolvendo, inclusive, por exemplo, 

os problemas de saúde e as necessidades imediatas da família, é algo muito forte 

nas relações constituídas entre o agricultor e o proprietário da terra. Percebesse 

que há um reconhecimento, quase que natural, por parte desses agricultores de 

que pelo fato deles não terem terra própria necessitam do “INCRA3 de quem tem”, 

para realizar o empréstimo”,  e o fato do proprietário ceder a suas terra para que 

eles possam ter acesso ao Pronaf B é visto como um  reconhecimento “da 

bondade do fazendeiro com quem mais necessita”.    

O forte sentimento de gratidão, e mesmo de compadrio, tão bem enfatizado 

por Martins (1990), nos ajuda a entender o conteúdo das relações que se 

processam em um sistema que aparentemente pode apresentar traços de 

subserviência, mas que na verdade se configura como uma forma que esses 

agricultores familiares encontraram de sobreviver e garantir a sua reprodução 

econômica diante das adversidades sociais em que eles historicamente estiveram 

inseridos.   

O posseiro, sitiante, parceiro ou arrendatário é o agricultor familiar 

caracterizado pela chamada “lavoura de pobre”, segundo Martins (1990), é 

também a marca desse camponês brasileiro, que se fez ator político em busca de 

melhores condições de acesso à terra e oportunidades para produzir e 

comercializar sua produção.  

                                                
3 O documento do INCRA, assim chamado pelos agricultores pesquisados, é o registro, documento 
que atesta a propriedade terra por seu proprietário. Sem ele esse documento não tem como o 
agricultor requerer o empréstimo do Pronaf.   



2.3.3 Máquinas, equipamentos e benfeitorias existentes na 

propriedade 

Os equipamentos utilizados na unidade produtiva mostram as condições 

precárias de cultivo dos agricultores familiares. 47,3% dos pesquisados usam 

apenas tração manual para realizar o seu trabalho. A enxada, a foice e o facão 

acabam sendo as poucas ferramentas que esses agricultores familiares dispõem. 

Uma realidade que por um lado dificulta uma maior produtividade dos gêneros 

cultivados e por outro lado impõe ao agricultor mais trabalho físico na roça. 

 Apenas 9,8% dos agricultores afirmaram que usam tração mecânica no 

trabalho agrícola. A utilização do trator para cortar a terra, por exemplo, é algo que 

poucos têm acesso. Na maioria das vezes, resume-se à cessão de uma máquina 

da prefeitura do município, ou no regime de pecuária, quando o dono da terra 

paga serviços de mecanização ou cede um trator para cultivo. 

Do total de entrevistados, 21,4% e 20,5%, respectivamente, disseram que 

mesclam a tração animal e manual e a tração mecânica e manual. Em algumas 

situações percebemos que o crédito do Pronaf B é utilizado para a compra de boi 

de serviço. Apesar de muitos entrevistados terem confessado que a compra de um 

boi de serviço pode significar mais facilidade para o cultivo da terra e transporte de 

mercadorias, ele não garante diretamente um retorno financeiro para que o 

pronafiano pague o empréstimo realizado. 

O argumento utilizado por alguns agricultores é que o boi de serviço não é 

utilizado para a reprodução, o contrário uma compra de um garrote, que depois de 

grande pode ser vendido e seu valor utilizado para a compra de outros animais. 

Ou tendo a compra de uma vaca, que ao procriar irá fornecer leite para a família e 

um bezerro cuja venda poderá amortizar o financiamento. 

2.3.4 Renda monetária e despesas com unidade de produção familiar 

A renda anual dos agricultores familiares pesquisados é muito baixa ou 

simplesmente não existe. A maioria dos entrevistados (43,7%), respondeu que 



possui renda negativa, ou seja, essa parcela de pesquisados não consegue obter 

nenhum tipo de renda com as atividades que desenvolvem, sobrevivendo graças 

ao autoconsumo, fruto do cultivo de alimentos, da criação de animais e da 

contribuição de programas de transferências de renda mínima (Gráfico 03).  

Gráfico 03 - Renda líquida dos benecifiados do Pronaf B em salários mínimos 

Outros 10,7% dos entrevistados têm renda inferior a um salário mínimo. Há 

também um grupo intermediário que possui renda entre cinco e dez salários 

mínimos, que representam 8,9% dos entrevistados. Em seguida, os que ganham 

de dez a vinte salários que somam 22,3% dos agricultores familiares e por último, 

identifica-se que existe um pequeno grupo obtendo ganhos entre vinte a trinta 

salários  mínimos (5,7%) e acima de trinta salários mínimos (1,7%) . O que mostra 

que, paradoxalmente, tem um percentual aproximadamente 33% dos 

entrevistados que ganham de cindo a mais salários mínimos.  

 A renda obtida pela maioria dos entrevistados, além de ser muito pequena é 

bastante diluída e, portanto dificulta, a princípio, a identificação dos resultados dos 
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investimentos realizados com o crédito do Pronaf B na renda das famílias 

pesquisadas.  

 A pesquisa de campo mostrou que 11,5% dos entrevistados aplicam parte 

desses recursos em atividades agrícolas, geralmente no custeio das atividades da 

unidade produtiva (Tabela 13).   

Tabela 13 -  Utilização da  aposentadoria ou pensão em atividade produtiva  
– último ano agrícola (2005/2006) 

Municípios 
Antônio Martins Apodi 

TOTAL Descriminação 

Nº % Nº % Nº % 
Sim, aplicação na atividade agrícola 5 10,9 6 12,0 11 11,5
Sim, aplicação na atividade não-agrícola 2 4,3 1 2,0 3 3,1
Não  39 84,8 24 84,0 81 84,4
Não sabe / Não respondeu - - 1 2,0 1 1,0
TOTAL 46 100,0 62 100,0 112 100,0

Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112)

Enquanto apenas 3,1% utilizam a aposentadoria para financiar atividades 

não agrícolas e a esmagadora maioria (84,4%) dos entrevistados, que possuem 

algum tipo de aposentadoria ou pensão, responderam que não usam esses 

recursos para nenhum fim produtivo, utilizando-os apenas para o consumo 

doméstico e para compra de utensílios para o lar. Observa-se, contudo, que é 

significativo que 14,6% dos entrevistados utilizaram a aposentadoria ou pensão 

para custear atividades produtivas.      

 No discurso dos entrevistados há uma idéia implícita, em que o Pronaf B é 

retratado como algo “especial para os pobres”, e somente por isso é que eles têm 

direito ao programa, tomando como referência unicamente o Programa Bolsa 
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Família4. Para esses agricultores, tanto o Pronaf B como o programa bolsa família 

é direcionado para os mais pobres. Nessa perspectiva, tanto o Bolsa Família 

quanto o Pronaf B foram criados para “atender a pobreza”, suprindo os mais 

necessitados com uma renda mensal para assegurar-lhes a sobrevivência em 

tempos difíceis  e oferecer um crédito rápido e fácil para que eles possam investir 

em alguma atividade produtiva.  

 O segmento da agricultura familiar beneficiado pelo Pronaf B é também 

largamente atendido pelo Programa Bolsa Família. No Gráfico 04, os Programa 

Sociais estão separados devido a constatação de que, em alguns casos, o 

Programa Bolsa Família ainda não tinha sido unificado com outros programas, 

como o vale gás e o bolsa escola. Entre os agricultores familiares entrevistados 

apenas 24,1% afirma não receber programas sociais, em contrapartida, mais de 

70% dos pesquisados, são contemplados por algum tipo de programa social de 

transferência de renda quase todos através do programa bolsa família.  

Gráfico 04 - Percentuais de famílias que recebem benefício em dinheiro de 
programas do governo federal 
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sobre renda e número de famílias de agricultores também beneficiados pelo 

Programa Bolsa Família, ajuda a entender a importância desses programas para 

                                                
4 O Programa Bolsa Família foi criado em 2003 com o objetivo de unificar os programas sociais de 
transferência de renda mínima do governo federal, atendendo as famílias mais expostas aos 
efeitos da vulnerabilidade social, tais quais: desemprego, insegurança alimentar e evasão escolar. 



esse segmento da agricultura familiar. Os dados do Gráfico 03 chamam a atenção 

para os baixos rendimentos e na maioria dos casos, para uma renda negativa dos 

entrevistados.  

Nesse cenário, no qual as famílias pesquisadas são mais vulneráveis 

socialmente, os beneficiados do Pronaf B, enquanto linha de crédito, tornam-se o 

público alvo também de políticas, que a exemplo do Programa Bolsa Família, têm 

o caráter de assegurar um mínimo para sua reprodução social e econômica.

 



 
 
 
Capítulo III 

 
 

Sobre os mediadores do Pronaf B e as condições 
institucionais que se desenvolvem o programa para 
os agricultores familiares  

 



3.1 PERFIL DOS MEDIADORES 

Para analisar o papel que os mediadores têm desempenhado junto aos 

beneficiados do Pronaf B, foram entrevistados os agentes de desenvolvimento 

regional do BNB responsáveis pelo acompanhamento do programa; os 

presidentes dos sindicatos dos trabalhadores rurais; e os extensionistas  rurais da 

Emater/ RN nos dois  municípios pesquisados,  Apodi e  Antônio Martins.  

3.1.1 Recursos humanos 

Através do Pronaf B, segundo os agentes de desenvolvimento, o BNB tem 

criado laços de proximidade com os agricultores e estado mais presente em seu 

cotidiano. Nesse sentido, a instituição capacita seus técnicos a trabalharem com 

esse segmento da agricultura familiar sempre que são realizadas mudanças nas 

normas do programa.  

Devido ao estabelecimento de novas relações entre mediadores e 

agricultores, o Pronaf B tem propiciado a aproximação entre os objetivos da oferta 

do crédito, se aproximando das reais necessidades demandadas pelos 

agricultores familiares. Afirma um agente de desenvolvimento do BNB que atua no 

município de Antônio Martins: 

Quando você vai conhecer o cliente, ele perde o medo e se chega 
pra você. E aí é que você conhece a real necessidade dele, pois se 
ele não falar, você não tem como saber sua real necessidade. Você 
pode financiar uma vaca e ele na verdade está precisando de dez 
galinhas foi através da conversa que a relação melhorou muito e 
tende a melhorar ainda mais. 

  

Nos municípios onde há uma agência do BNB, os beneficiados têm um 

contato maior com a instituição. Em Antônio Martins, ao contrário de Apodi, não 

existe uma sede do BNB, o município fica sob a abrangência do escritório do 

município de Pau dos Ferros. Antes, os agentes financeiros do banco levavam 



cheques com o valor do empréstimo do Pronaf B, que eram distribuídos na sede 

da EMATER entre os agricultores beneficiados. Devido aos assaltos na região e 

com receio de que o carro que transportava o crédito fosse vítima dos assaltantes 

o banco interrompeu essa estratégia, e, atualmente, o crédito é liberado em 

espécie na agência de Pau dos Ferros.  

Nos dois municípios pesquisados, há parcerias importantes feitas em torno 

da efetivação do Pronaf B, mas sem uma definição mais efetiva dos papéis que 

cabem a cada um dos organismos. Por isso, os resultados dessa articulação 

findam dependendo das ações em comum entre a assistência técnica e o agente 

financeiro, particularmente, como vem se efetivando no município de Antônio 

Martins/RN. 

A Declaração de Aptidão (DAP), que é o documento que define a “classe” 

dos agricultores familiares e, por conseguinte, habilita-o ao uso do crédito, no caso 

Pronaf B, tem sua relevância exacerbada, por constituir-se de exigência quase 

isolada, além dos documentos pessoais.  

Em sendo a assistência técnica, representada pela Emater no estado do 

Rio Grande do Norte, ela se constitui como um órgão-chave do arranjo 

institucional local. É através da Emater que são efetuados a maioria dos 

procedimentos exigidos para que se possa ter acesso ao financiamento, e, mais 

especificamente, no fornecimento do documento sem o qual não terão acesso aos 

recursos do programa: a Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP. 

De modo geral, o número de técnicos nos municípios pesquisados é 

insuficiente para atender a demanda de agricultores e pescadores junto aos 

escritórios locais, o que desfavorece a qualidade dos serviços, restringindo-se 

apenas a elaboração dos planos de crédito. 

Segundo os técnicos entrevistados, mesmo com as recentes contratações 

que se efetivaram, o número de profissionais ainda é muito pequeno diante da 

pressão por recursos do Pronaf, ultrapassando a duzentas operações por técnico. 

Apesar disso, afirmam os entrevistados que a situação anterior era muito mais 

grave, diante das ameaças de fechamento do órgão de assistência técnica. 



Devido à insuficiência no número de técnicos para atender a demanda 

produzida pela ampliação do programa nos últimos anos, a experiência do 

agricultor com o banco, na maioria das vezes, se resume a um contato durante o 

recebimento do crédito na data marcada para liberação dos recursos.  

No entanto, mesmo diante das limitações impostas pela falta de pessoal 

para acompanhar os beneficiados, o simples contato com o banco, sem analisar o 

que viria ser outros impactos, é apontado como algo muito significativo para os 

agricultores. Muitos confessaram que nunca pensaram poder entrar em um banco 

para fazer um empréstimo, o que para muitos foi traduzido como “um sinal de que 

a vida está melhorando”.  

3.1.2 Condições materiais: equipamentos e materiais existentes

Os funcionários da Emater afirmaram que, além de um número pequeno de 

profissionais para as necessidades, as condições estruturais dos órgãos reforçam 

essa carência. Nos dois municípios pesquisados no Rio Grande do Norte, vários 

equipamentos foram disponibilizados graças a uma parceria do governo estadual 

e federal5, e mesmo assim ainda são insuficientes para atender as pressões de 

demanda. Porém, todos destacaram que já foi muito pior como afirma um técnico 

entrevistado: “hoje comparado com o que tinha antes ta bom demais, o antigo 

governo queria até fechar isso aqui”.  

Para os agentes de desenvolvimento do BNB, a demanda pelo crédito 

aumentou e em contrapartida não foi oferecida uma estrutura material e humana 

adequada ao desenvolvimento das ações. Muitas reclamações atualmente são 

feitas sobre a demora na liberação do crédito, no entanto, o banco alega que esse 

atraso não está relacionado com procedimentos burocráticos, mas sim com a falta 

de recursos humanos. Isso agravado por outros problemas, como a ausência de 

organização dos beneficiários e dificuldades de acesso aos locais onde vivem.   

                                                
5 Diferente de outros estados da região Nordeste, o Rio Grande do Norte nos últimos quatro anos, 
vem procurando reestruturar seu órgão de assistência técnica – Emater/RN, ampliando o quadro 
de funcionários através de concurso público e adquirindo veículos e computadores para uma maior 
racionalização dos trabalhos. 



Em Apodi, o BNB tem uma boa estrutura física e de pessoal qualificado 

para atender aos seus clientes. Já no município de Antônio Martins/RN, como não 

existe agência do BNB, de forma que o agricultor se encontra com o pessoal do 

Banco na própria Emater, onde muitas vezes se realizam tarefas bancárias 

complementares, tais quais: assinatura do instrumento de crédito, informações 

complementares do financiamento e até recebimento de cheques correspondentes 

ao valor financiado.  

 A maioria (62,5%), dos agricultores familiares pesquisados, afirmou que 

está recebendo o crédito em dinheiro através do pagamento realizado na agência 

do Bando do Nordeste e 36,6% em cheque, que geralmente é entregue pelo por 

agentes do BNB no escritório  da Emater de  Antônio Martins (Tabela 14 abaixo) .   

Tabela 14 - Recebimento do empréstimo do Pronaf B 
Municípios 

Antonio Martins/ Apodi Descriminação 
Nº % 

Dinheiro 70 62,5
Depósito em conta 1 0,9
Em cheque 41 36,6
TOTAL 112 100,0

            Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112)·. 

O procedimento em cheque vem sendo modificado através do crédito em 

conta ou do pagamento em espécie, para evitar custos de transação decorrentes 

da cobrança de taxas para desconto dos cheques por parte de comerciantes e de 

intermediários. 

3.1.3 Condições políticas locais 

Segundo os agentes de desenvolvimento, o BNB, tem se esforçado e 

procurado atuar em conjunto com outros parceiros, como os sindicatos dos 

trabalhadores rurais, a assistência técnica e organizações não governamentais, no 

sentido de promover o debate em torno da resolução dos entraves ao acesso e 

liberação dos recursos, bem como para melhorar a circulação de informações 

sobre o programa e de outras políticas públicas, voltadas para a agricultura 



familiar. O Sebrae também tem sido um parceiro importante na realização de 

exposições, seminários e cursos de capacitação com os agricultores familiares.  

Em relação à atuação dos conselhos municipais de desenvolvimento rural 

sustentável (CMDRS), foi enfatizado que esses organismos têm perdido muito 

espaço nos últimos anos, chegando em alguns municípios praticamente a não 

funcionar, como  no caso de Apodi, com uma forte tradição associativista.  

Segundo Bastos (2006), os problemas atuais com a funcionalidade dos 

CMDRS podem ser explicados, em parte, pelas mudanças realizadas nas normas 

do programa, como a dispensa das propostas de crédito através dos conselhos. 

Mesmo que isso, possivelmente, tenha tornado o programa mais ágil por um lado,  

por outro lado, “pode ter influído negativamente no aperfeiçoamento institucional 

desses conselhos”, vez que eles perderam uma de suas atribuições: analisar as 

propostas de solicitação de crédito do Pronaf B.  

Bastos (2006) também afirma que a imobilidade dos conselhos municipais 

de desenvolvimento rural sustentável não se restringe aos efeitos causados pelas 

mudanças nas normas do Pronaf B. Como fato decisivo para explicar a “paralisia” 

dos conselhos, destaca as modificações operacionais e de objetivo no Pronaf 

Infra-estrutura, em 2003. Antes dessas mudanças, o conselho atuava no controle 

social, planejamento e avaliação dos recursos destinados à infra-estrutura nessa 

linha do programa.   

 Em Apodi, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, 

CMDRS, teve seu papel secundarizado também pelas entidades da sociedade 

civil organizada, quando criaram um fórum de entidades formado por associações 

rurais, que se reúne mensalmente para debater as políticas públicas para as áreas 

rurais. Percebe-se, nesse caso, certa dificuldade dos diversos atores políticos 

locais para lidar com espaços institucionalizados. Nesse caso, o BNB não 

aparenta preocupação quanto à importância do fortalecimento de espaços 

institucionais, como o do CMDRS, para a melhoria do Pronaf e, 

conseqüentemente, para a conquista de ganhos políticos desses agricultores 

familiares. 



Nessa difícil relação, o poder público é visto como um inimigo que a todo 

tempo parece estar conspirando contra os interesses da sociedade civil. O 

conselho não é entendido como uma arena política em disputa e espaço de 

conflitos, mas sim como um “aparelho” de Estado, com interesses políticos e 

econômicos vinculados a determinados grupos, em detrimento do restante da 

sociedade, e que a participação em nada contribuiria para atendimento das 

demandas dos agricultores. Essa compreensão é reforçada quando os gestores 

tentam controlar os conselhos dificultando o acesso a documentos e em alguns 

casos, cooptando politicamente seus integrantes.  

Vale ressaltar que, em regiões com fortes traços paternalistas, clientelistas 

e controladas politicamente por poderosos grupos econômicos. Esse tipo de 

parceria pautada na extrema dependência, pode gerar problemas quanto aos reais 

objetivos do órgão de assistência técnica, bem como reduzir a possibilidade de 

articulação com novos parceiros. Nesse aspecto, é consistente o pensamento de 

Bastos (2006), quando afirma que: 

Nos casos em que a prefeitura apóia fortemente o Pronaf, mesmo 
que as escolhas nem sempre sejam as mais apropriadas 
tecnicamente,  os problemas de articulação das parcerias se 
reduzem bastante, parte porque ela provê os meios necessários às 
ações, parte porque sua força política impõe restrições para a 
atuação isolada dos organismos. (2006, p. 194)

No município de Antônio Martins foi difícil separar os membros efetivos da 

sociedade civil e da gestão pública. Não tendo a mesma capacidade de 

mobilização de Apodi, as instituições da sociedade civil não funcionam e o 

sindicato dos trabalhadores rurais, que poderia ser um importante ator político, 

desempenha um frágil papel e não tem capilaridade social para fazer valer as 

ansiedades dos agricultores familiares no município.   

3.1.4 Métodos de trabalho 



É com a declaração de aptidão – DAP que os agricultores familiares se 

habilitam para adquirem o Pronaf B. Esse ainda é um dos poucos requisitos que 

são exigidos pelo banco e demais instituições mediadoras do programa para que o 

indivíduo seja inserido nas normas gerais do programa e enquadrado no perfil 

específico dos beneficiados nesse segmento de crédito. 

Atualmente a assistência técnica exige do agricultor que ele seja filiado ao 

sindicato rural para que a DAP seja elaborada. Segundo um dirigente da 

Emater/RN, essa é uma maneira de assegurar que de fato o solicitante do crédito 

seja um agricultor familiar.  

A propósito disso, no entendimento de pouco mais da metade, 57,1%, dos 

beneficiados, a DAP é emitida pelo órgão credenciado, no caso, a assistência 

técnica, como foi constatado nos dois municípios pesquisados no Rio Grande do 

Norte. Essa concepção reforça a idéia de informação incompleta de parte dos 

agricultores (Gráfico 05).    

                      Gráfico 05 - Obtenção da declaração de aptidão 
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No caso de Apodi, o presidente do sindicato dos trabalhadores rurais na 

agricultura familiar afirmou que há vários anos a instituição deixou de emitir as 

DAPs, a qual teria ficado sobre a responsabilidade da Emater e de uma  

cooperativa credenciada.  

Mesmo devendo ser totalmente gratuita a emissão das DAPs e de não 

ocasionar nenhum tipo de gasto para o solicitante do crédito, 8,0% dos 

agricultores familiares entrevistados afirmaram que tiveram de pagar para obtê-la 

e 6,3% não souberam responder se precisariam ou não pagar para terem acesso 

a  esses documentos.  

Gráfico 06 - Pagamento para obtenção da declaração de aptidão 
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vem sendo chamado pelos próprios pronafianos de “INCRA da terra”, utilizado na 

maioria das vezes, quando o agricultor não tem terra própria.  

Por isso, um percentual representativo (75,7%) afirma a exigência quanto a 

documentação do imóvel, que não deve ser confundida com a comprovação de 

propriedade, segundo pode transparecer (Tabela 15). 

Tabela 15 -  Exigência da documentação do imóvel para o financiamento 
Municípios 

Antônio Martins Apodi 
Total Descriminação 

Nº % Nº % Nº % 
Não 13 26,5 14 22,6 27 24,3
Sim 36 73,5 48 77,4 84 75,7
TOTAL 49 100,0 62 100,0 112 100,0

                Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112).

Esse “Incra da Terra” também é fornecido por algum fazendeiro com quem, 

o beneficiado, possui relações de parceria, de arrendamento ou simplesmente 

quando esse dá permissão para o agricultor plantar, criar animais ou morar. Daí 

porque esse entendimento de que houve exigência da documentação. 

A forma como os agricultores familiares tomam conhecimento do Pronaf B, 

em sua maior parte, ocorre através do chamado “boca a boca”, via comentários de 

vizinhos e de parentes próximos (Tabela 16). Mais de cinqüenta por cento toma 

conhecimento do programa através dessa forma de comunicação. É importante 

relatar que nos dois municípios pesquisados, menos de 5% (Tabela 16) tomam 

conhecimento por meios de comunicação de massa (rádio, jornal e televisão), 

demonstrando a importância de pessoalidade nas relações, que se sobrepõem à 

própria forma de comunicação profissionalizada, quando se sabe que é comum a 

disponibilidade de rádio e até de aparelhos de TV. 

Tabela 16 -  Meio de conhecimento do Pronaf B
Municípios 

Antonio Martins Apodi 
Total Origem da informação 

Nº % Nº % Nº % 
 Banco - - 2 3,2 2 1,8
 Vizinho 15 30,0 27 43,5 42 37,5
 Parente 8 16,0 8 12,9 16 14,3



 Sindicato - - 14 22,6 14 12,5
 Técnicos de extensão pública 24 48,0 8 12,9 32 28,6
 Jornal / Rádio / TV 3 6,0 1 1,6 4 3,6
 Cooperativa - - 1 1,6 1 0,9
 Associação local - - 1 1,6 1 0,9
TOTAL 50 100,0 62 100,0 112 100,0

Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112)·.

Para 37,5% dos agricultores familiares entrevistados foi através dos 

vizinhos que eles tomaram conhecimento sobre o Pronaf B; em segundo lugar fica 

a Emater, com atuação dos extensionistas representando 28,6% das respostas, o 

conhecimento  através do sindicato da categoria  ocorre para 12,5% dos 

agricultores pesquisados e 14,3% ficam sabendo por parentes.  

O conhecimento dessas informações, através do BNB (com 1,8%), fica a 

frente apenas das associações e cooperativas que respectivamente respondem 

por 0,9%. Em relação ao percentual de respostas creditadas ao BNB, imaginamos 

que o banco deva entender que esse primeiro contato, o da difusão das 

informações sobre o programa, é mais da responsabilidade dos demais 

mediadores do Pronaf B, a exemplo da Emater e sindicatos, que em tese estariam 

mais próximos dos agricultores familiares.  

No que se refere às associações e cooperativas ou mesmo ao sindicato da 

categoria, esperava-se que os agricultores reconhecem nessas instituições um 

papel mais relevante na “propaganda” do crédito. Nesse item, os dados referentes 

à forma de conhecimento através do sindicato foram fornecidos apenas pelos 

agricultores entrevistados no município de Apodi (22,6% das respostas). Essa 

forte atuação do sindicato dos trabalhadores rurais na agricultura familiar é 

refletida no reconhecimento desse órgão junto a seus filiados.  

Já no município de Antônio Martins nenhum agricultor entrevistado 

respondeu que tomou conhecimento sobre o programa através do sindicato dos 

trabalhadores rurais. A inoperância e a conseqüente falta de visibilidade do 

sindicato faz com que nesse município a Emater ocupe toda a lacuna deixada pela 

instituição que deveria representar os agricultores. Nesse município, 48% dos 

entrevistados responderam que tomou conhecimento sobre o programa através da 

Emater. 



Quando questionado sobre a metodologia, o pessoal técnico tem 

acrescentado pouco à discussão, depreendendo-se que seu trabalho é muito 

individualizado, sem aplicação de métodos de atendimento coletivo, como seria 

mais apropriado ao público alvo do Pronaf B,  e compatível com as limitações de 

pessoal. 

Como já foi dito anteriormente o serviço de assistência técnica ainda deixa 

muito a desejar e segundo afirmou um entrevistado, tudo finda resolvido no 

“balcão mesmo”. Os trâmites para obtenção da declaração de aptidão ocupam a 

maior parte do tempo dos técnicos. Complementa um extensionista: “a assistência 

que damos ao homem do campo é aqui, na hora de fazer o Pronaf, pois é difícil 

fazer o deslocamento”.   

Por outro lado, a atuação dos sindicatos na identificação dos agricultores, 

segundo depoimentos, está mais difícil porque esse órgão não mais emite a 

declaração de aptidão, visto que atualmente é tarefa do órgão de assistência 

técnica pública e de cooperativas e ONGs cadastradas no MDA. 

É importante o registro de que se o agricultor já operou com o Pronaf, a 

identificação se resume na impressão de uma cópia da DAP através da Internet. A 

proposta de crédito, nesse caso, é feita em seguida, sem uma identificação mais 

precisa do mutuário, até mesmo para corrigir possíveis erros anteriores de 

enquadramento. Esse procedimento, aparentemente desburocratizante, pode 

fazer persistir situações de irregularidade no crédito. 

 É notório que boa parte da movimentação que hoje dá vitalidade à Emater, 

ocorre devido ao “intenso processo de inscrição dos agricultores para aquisição do 

Pronaf”. Os escritórios locais da Emater acabam, em alguns momentos, 

transformando-se em verdadeiros “cartórios”, procurados pelos agricultores 

familiares apenas para obtenção da DAP e encaminhamentos das propostas de 

solicitação para o crédito. 

Segundo alguns dirigentes sindicais, muitas pessoas procuram o órgão 

para se filiar, apenas com interesse de ter acesso aos benefícios de políticas 

públicas, como é o Pronaf – ágil e, na medida do possível, desburocratizado e 

ainda com a vantagem de rebate quando o crédito é liquidado no vencimento.  



As linhas de crédito do Pronaf e outras políticas enumeradas pelos 

dirigentes sindicais, tais quais: o programa luz para todos, compra direta, um 

milhão de cisternas, moradia rural e outros, vêm atraindo muita gente que não é 

agricultor, por serem pobres e carentes dessas oportunidades em seus espaços 

de vivência.      

Ao contrário do que acontece com o Pronaf B, um outro programa de micro 

crédito – Agroamigo, desenvolvido pelo BNB, tem se preocupado com a 

assessoria ao beneficiado. Cada beneficiado tem um acompanhamento regular, 

desde o momento em que o crédito é solicitado, na medida da capacidade de 

pagamento, como relata a seguir um agente de desenvolvimento no Rio Grande 

do Norte: 

Então ele vai lá, verifica, além da atividade dele na zona rural, de 
repente ele tem lá, vamos dizer, uma necessidade de um freezer, 
porque ele pesca e não tem onde botar o peixe; pergunta-se: o 
senhor pega quantos peixes por semana? Vendem quantos? 
Quanto é que o senhor tira pra família? Ah, então o senhor sobra 
tantos por semana, ah, então em vez de o senhor pagar isso com 
dois anos, dá pro senhor pagar dentro de um ano. 

A maior preocupação da instituição, segundo um dos responsáveis pelo 

Pronaf no BNB, é fazer com que todos os municípios passem a utilizar a 

metodologia do Agroamigo. Essa forma de operacionalização, na ótica do 

coordenador dos programas especiais, articula com maior eficiência as operações 

de crédito e abrange um público-alvo mais amplo, sendo essa modalidade produto 

de convênio entre o Banco do Nordeste e o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

– MDA. 

Nos municípios, de modo geral, a aplicação da metodologia do Agroamigo 

no financiamento do Pronaf B já vem sendo feita há quase um ano, com 

resultados considerados pelos agentes de desenvolvimento do BNB como muito 

promissores.  

A opinião de vários atores sociais entrevistados é que essa nova 

metodologia deverá trazer uma melhora na operacionalização do Pronaf B, na 



medida em que haverá um técnico encarregado de monitorar todo o processo de 

concessão e aplicação dos recursos, além de possibilitar o acesso a residentes na 

zona rural, mas que exercem atividades não-agrícolas. 

Mais da metade dos agricultores pesquisados (55,4%), disse que as 

informações fornecidas pelo banco ajudaram a trabalhar melhor com o crédito, 

23,2% afirmaram que não e 12,5% que as informações ajudaram em parte, como 

revela a tabela 17.       

Tabela 17 - Informações fornecidas pelo banco

Municípios 
Antonio Martins Apodi 

Total Opinião do entrevistado 

Nº % Nº % Nº % 
Sim 22 44,0 40 64,5 62 55,4
Não 14 28,0 12 19,4 26 23,2
Em parte 7 14,0 7 11,3 14 12,5
Não foi dada nenhuma informação 7 14 3 4,8 10 8,9
TOTAL 50 100,0 62 100,0 112 100,0

Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112).

O interessante dessa questão é entender quais são, afinal de contas, às 

informações fornecidas pelo BNB a esses agricultores familiares. Aparentemente 

se limitam a dois aspectos: primeiro que o tomador do crédito compre um animal, 

e de preferência uma vaca, pois com o tempo a vaca pode procriar e com a venda 

do bezerro ou da própria vaca ele pode pagar o empréstimo, e a segunda é que o 

agricultor procure comprar esse animal em uma feira agropecuária, para garantir a 

boa sua procedência.  

3.2 PARCERIAS 

Nos dois municípios pesquisados Apodi e Antonio Martins, o núcleo 

estratégico do arranjo institucional é formado pelo BNB, Emater e STR. As 

secretarias municipais de agricultura se constituem em parceiros consideráveis, 

facilitando a inserção da categoria dos agricultores familiares na medida em que 



dão apoio local, particularmente a Emater, algumas vezes, confundindo seus, 

representantes.  

Assim, esses organismos fazem a articulação com a instituição bancária, o 

BNB, dividindo tarefas, e, no entendimento de seus principais representantes, 

contribuem para uma maior proximidade do pequeno agricultor com o banco. 

Esse “casamento institucional” que vem se efetivando entre prefeitura e 

Emater poderia apresentar mais resultados e, através de uma possível delimitação 

do papel de cada órgão, buscar formas de potencializar o trabalho de assistência 

técnica junto aos agricultores familiares. No entanto, o que se percebe é apenas 

uma “acomodação institucional”, que por um lado garante infra-estrutura para o 

funcionamento da Emater, mas por outro lado não consegue produzir um 

diferencial na atuação da assistência técnica, com um trabalho mais sistemático e 

qualificado.    

Na questão das parcerias entre as entidades e a instituição bancária 

responsável, praticamente não se ouviu qualquer crítica do ponto de vista 

institucional de financiamento destinado aos agricultores mais pobres. Sendo, 

porém, ressaltado que o banco ainda age com o interesse puramente financeiro: 

emprestar o máximo que for possível e cuidar para que os tomadores de crédito 

paguem suas obrigações em dia. Apesar disso, consideram importante que seja 

mantida essa parceria, acreditando que com o tempo e com a aplicação da 

metodologia do Agroamigo, essa situação poderá vir a ser diferente.   

Em relação às parcerias com outros programas desenvolvidos nos 

municípios pesquisados, um dos mais citados e que tem contribuído com a 

economia local é o Programa Desenvolvimento Solidário, PDS, antigamente 

chamado de PAPP (Programa de Apoio ao Pequeno Produtor).  Criado pelo 

governo do Estado do Rio Grande do Norte, o PDS está sendo utilizado para 

inúmeras atividades produtivas e de infra-estrutura. Seus recursos são destinados, 

entre outras atividades, para perfuração de poços, construção de prédios e 

compra de maquinarias para as associações de produção.  

O programa compra direta, do governo federal, também é lembrado como 

uma iniciativa importante, que tem ajudado famílias de agricultores, cultivadores 



de produtos orgânicos, no entanto, a quantidade de recursos disponibilizados pelo 

programa ainda é insuficiente para a sustentabilidade da agricultura familiar.  

 Nesse caso o sindicato, por conhecer bem os pequenos produtores rurais 

do município, juntamente com a secretaria e as associações rurais, se encarrega 

de reunir os produtores, facilitar a localização das propriedades nos povoados e 

levar informações sobre o Pronaf para as comunidades e como ter acesso ao 

programa. 

3.3 EMPECILHOS E AVANÇOS

Para os agentes de desenvolvimento do BNB o programa já está bastante 

massificado e atingiu um público considerável no segmento que se propõe 

trabalhar. Os obstáculos burocráticos foram retirados no seu limite e falta a 

estrutura necessária para atender e acompanhar a quantidade de agricultores que 

procuram o banco para solicitar o crédito.  

A forma de acesso ao programa também legitima o papel que a Emater tem 

desempenhado atualmente nessas áreas rurais, 85,7% dos agricultores familiares 

pesquisados no Rio Grande do Norte responderam que tiveram acesso ao 

programa através de sua assistência técnica. Através das associações e 

diretamente com o banco 5,4% em cada caso, e com o auxilio do sindicato da 

categoria 3,6%. Mais uma vez, somente os agricultores de Apodi fizeram 

referência à atuação do  sindicato, como mostra a Tabela 18. 

Tabela 18 -  Acesso ao Pronaf B
Municípios 

Antonio Martins Apodi 
Total Descriminação 

Nº % Nº % Nº % 
 Associação 3 6,0 3 4,8 6 5,4
 Direto do banco 1 2,0 5 8,1 6 5,4
 Emater 46 92,0 50 80,6 96 85,7
 Sindicato dos trabalhadores - - 4 6,5 4 3,6
TOTAL 50 100,0 62 100,0 112 100,0
Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112).



A forma de acesso ao Pronaf B, sistematizada a partir das respostas dadas 

pelos agricultores pesquisados, nos ajuda a entender, principalmente, a 

importância atribuída pelos pronafianos a cada instituição mediadora do programa.  

Independentemente do papel especifico de cada mediador do programa, é 

nessa perspectiva, poderíamos supor que em se tratando de acesso ao programa, 

essa seria a função designada à Emater no arranjo institucional. É um fato que a 

instituição foi sempre lembrada pelos agricultores como uma importante referência 

do programa nos municípios pesquisados.    

A satisfação com os resultados do programa e, por outro lado, o receio de 

se tornarem devedores, pode ajudar a explicar a forma como os agricultores 

pensam o pagamento do crédito. Nos municípios pesquisados, 69,4%, como 

revela a Tabela 19, respondeu que pagou o empréstimo no seu vencimento, 

muitos afirmando que isso representa “uma condição de agricultor e homem 

trabalhador que tem um nome a zelar”.  

Tabela 19 - Opinião sobre o pagamento do Pronaf B

Municípios 
Antonio Martins Apodi 

Total Opinião do entrevistado 

Nº % Nº % Nº % 
Faz questão de pagar antes do vencimento 6 12,0 23 37,7 29 26,1
Vai aguardar que o governo perdoe ou reduza o 1 2,0 1 1,6 2 1,8
Pagará no vencimento 42 84,0 35 57,4 77 69,4
Dependerá do rendimento (retorno) das atividades 1 2,0 2 3,3 3 2,7
TOTAL 50 100,0 62 100,0 112 100,0

  Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112).

 E para 26,1%, o pagamento do empréstimo será efetuado antes mesmo do 

vencimento (Tabela 20). Apenas 1,8% dos entrevistados respondeu que vão 

aguardar que o governo perdoe ou reduza o valor das parcelas para que eles 

paguem o empréstimo. Esses agricultores se endividaram e não conseguem mais  

pagar suas contas. 

  O empréstimo realizado com o crédito do Pronaf B é apenas, na maioria 

das vezes, mais uma dívida contraída. Os que disseram depender do retorno que 

o investimento realizado pode proporcionar somam 2,7% dos entrevistados, para 



estes últimos o investimento só será pago, mediante a resultados satisfatórios com 

o uso do crédito. 

A pesquisa também constatou práticas e encaminhamentos em defesa de 

projetos para aplicação dos créditos do Pronaf B que não atendem às 

necessidades dos agricultores, como é o caso da priorização para aquisição de 

bovinos. Isso tem contribuído para a formação de um verdadeiro “esquema do 

gado”, que, direta ou indiretamente conta com a participação de mediadores, 

materializado desde a concessão da DAP até o repasse do dinheiro diretamente 

para as mãos dos pecuaristas locais. 

Além dos interesses políticos-econômicos daqueles que defendem e 

viabilizam projetos que priorizam a aquisição de bovinos, há um aspecto que 

merece ser destacado e que, de certo modo, facilita a ação e manutenção do 

“esquema do gado”. Diz respeito ao fato de que boa parte dos beneficiados 

sorteados para a pesquisa é constituída por mulheres e/ou jovens, que não sabem 

dar informações mais precisas sobre a produção agrícola, bem como outras 

informações referentes à unidade produtiva.  

No encaminhamento da pesquisa empírica também se procurou conversar 

informalmente com agricultores, em todos os municípios, com o objetivo averiguar 

o que eles pensam sobre a atuação dos mediadores. Em diversas ocasiões, 

ouviram-se queixas dos agricultores quanto à assistência técnica prestada pela 

Emater.  

Também se ouviu depoimentos que ressaltavam dificuldades que 

estabelecer uma relação direta com o Banco do Nordeste, na medida em que 

alguns agricultores afirmaram que sequer foram ao Banco para obter informações, 

receber o dinheiro ou pagar o empréstimo. Isso porque, em muitos casos, todo o 

processo de negociação é intermediado pela assistência técnica.  

Esse é mais um problema relativo ao ambiente institucional do Pronaf B nos 

municípios pesquisados, pois é indispensável à participação do beneficiário no 

processo de negociação. O seu envolvimento pode ser visto como fator que pode 

contribuir para o fortalecimento desse agricultor como sujeito político capaz de 

participar efetivamente de um processo de construção de uma cidadania plena.  



De modo geral, as instituições mediadoras não têm acompanhado o 

agricultor familiar para entender como poderiam utilizar o crédito de forma a 

potencializar o seu investimento, engendrando negócios que assegurem o 

pagamento do empréstimo no prazo devido e promovam uma efetiva melhoria de 

vida das famílias.   

Alguns agricultores confessaram, por exemplo, que já se incompatibilizaram 

com o BNB e com extensionistas da Emater, por serem praticamente obrigados 

por esses mediadores a comprar animais em uma feira agropecuária: “nessa feira 

o valor do gado é muito caro, e eu acho que eles pressionam a gente porque tem 

arrumadinho com os fazendeiros que vendem esse gado [...], mas quem sabe o 

que é bom pra mim, sou eu”.  

Nesse aspecto,  concorda-se com Abramovay (2005), quando ele diz que a 

obrigatoriedade da compra de animais em feiras tira a capacidade de negociação 

do agricultor. Os agentes externos que atuam nas áreas rurais, muitas vezes, 

subestimam a capacidade dos agricultores para fazer escolhas racionais na esfera 

econômica e agem de forma a tentar direcionar a aplicação do crédito.           

A respeito disso, percebe-se que, por um lado, existe uma falta de 

informação e de capacitação dos mediadores para acompanhar de maneira mais 

qualificada os agricultores familiares, analisando melhor a possibilidade em que o 

beneficiado poderia investir seu crédito, e por outro lado, o receio dos possíveis 

riscos de mudança naquilo que tradicionalmente o agricultor já realiza.  

Nesse sentido, para que investimento responda positivamente, é necessário 

que o pronafiano reúna algumas características, segundo depoimentos dos 

técnicos da Emater: 

a) possua terra própria, pois outra forma de ocupação, na maioria dos 

casos implica em divisão dos lucros da unidade produtiva com o proprietário, o 

que cria dificuldade para obter retornos com o investimento; Essa condição 

também pode ser fundamental para possibilitar que o agricultor consiga ascender 

para o Grupo C do Pronaf.   



b) a unidade produtiva tem que ter um mínimo de infra-estrutura, como 

açude, curral, pasto e etc., que ofereça condições para criação dos animais e de 

sua reprodução, por exemplo; 

c) que seja bom negociador e tenha visão empreendedora na hora tanto da 

aquisição, escolhendo um bom animal, por exemplo, e barganhando o melhor 

preço possível. 

Outro desafio enfrentando pela assistência técnica está afeto aos 

“atravessadores do programa”, geralmente pessoas que se oferecem para 

encaminhar a solicitação de crédito do agricultor familiar em troca de uma 

porcentagem sobre o valor financiado. No entanto, essa tem sido uma prática que 

vem sendo combatida, como afirma um dos técnicos da Emater de Apodi: 

Antigamente, pessoas dos sítios, muitas vezes, da própria 
associação, que juntava dez pessoas da comunidade. Ai vinha só 
uma pessoa com os documentos dos demais para fazer o Pronaf.  

A percepção dos mediadores quanto ao Pronaf, em termos objetivos, é que 

a vida do agricultor familiar está melhorando. Isso se evidencia na pesquisa ao se 

comparar à situação anterior com a atual – pós-Pronaf B. Um animal, por exemplo, 

uma vaca, ao procriar, melhora a qualidade da alimentação da família e se bem 

negociadas suas crias, pode gerar novos recursos para o pagamento do 

empréstimo e para a realização de outra oportunidade de negócio.  

Aliado aos resultados práticos do programa, o grande destaque na análise 

do programa feita pela assistência técnica fica por conta do resgate de uma 

suposta “identidade cidadã”, proporcionada pelo programa junto aos agricultores 

familiares, como destaca um entrevistado: 

No Pronaf B houve uma questão que foi a cidadania deles que foi 
resgatada, tem muita gente que não passava na frente do banco, o 
pequeno produtor passava na frente do banco só pra olhar, tinha 
medo de entrar. Hoje ele chega no banco, se senta e já começa a 



conversar com o gerente e já conversa com a Emater, com outra 
entidade, então hoje o Pronaf B trouxe essa nova perspectiva.  

   

Para um agente de desenvolvimento do BNB, o programa deve ser visto 

não somente pelo o aumento no fluxo de potenciais clientes para a instituição, 

trazidos com a ampliação do Pronaf B, mas, principalmente, pelas mudanças 

engendradas por uma política de desenvolvimento rural, que para muitos significa 

a primeira oportunidade oferecida para que o agricultor familiar melhore sua 

condição produtiva.  

Antes (o banco) era vazio e monótono, hoje aqui vive cheio de 
gente, e isso é motivo de satisfação para todos nós, gente que 
nunca entrou no banco agora pode entrar e com uma ajudinha 
tem a chance de melhorar o seu negócio e mudar de vida (.....) 
hoje a agência do BNB tem outra cara.  

A partir das possibilidades que podem ocorrer no uso do crédito e diante 

das adversidades sociais e econômicas vivenciadas por esse segmento da 

agricultura familiar que o Pronaf B se propõe trabalhar, um agente de 

desenvolvimento do BNB afirmou que para ele o Pronaf B é uma espécie de 

mistura entre política compensatória e política de crédito.   

Para argumentar sobre sua opinião, ele destacou as mudanças nas normas 

e exigências oferecidas pelo governo para garantir a ampliação do programa e 

assegurar que o agricultor familiar de mais baixa renda seja beneficiado, tais 

como: diminuição na burocracia para efetivação do empréstimo e o bônus de 

adimplência, rebate de 25% caso o agricultor pague no prazo estipulado e por 

outro lado o baixo valor oferecido pelo crédito a seus tomadores. 

Nesse sentido, Abramovay (2006) afirma que na maioria das vezes as 

regras do Pronaf B se assemelham muito mais às regras de políticas 

compensatórias do que de crédito, e isso acaba levando alguns agricultores 

familiares e os próprios mediadores a confundir-se com o verdadeiro objetivo do 

programa. 



Mesmo com a flexibilidade nas normas e o bônus de adimplência, ainda há 

um contingente de inadimplentes no Pronaf B, que pode ser explicado também 

pela falta de um acompanhamento mais sistemático dos parceiros junto aos 

tomadores de crédito. 

Segundo o BNB, uma boa parte dos agricultores familiares beneficiados 

pelo programa permanece como clientes do banco, solicitando novos 

financiamentos e até investindo na poupança. Muitos desses agricultores 

familiares jamais haviam se relacionado com bancos e somente com sua inserção 

no programa tiveram a oportunidade de fazê-lo, o que é para muitos é uma 

situação antes inimaginável.  Enfim, o Pronaf B pode ser visto como um 

crédito, que articulado com políticas como o Programa Bolsa Família e a compra 

direta, consegue apresentar resultados satisfatórios para o agricultor familiar. Essa 

é uma avaliação que fazem os mediadores, sempre partindo do entendimento de 

que o beneficiado do Pronaf B é um agricultor familiar de renda muito baixa. De 

forma que, aquilo que para muitos pode parecer um recurso irrisório, no entanto, 

para a vida de seus beneficiados surge como algo significativo. 



Capítulo IV  
 

 OS IMPACTOS DO PROGRAMA: percepção dos 
sujeitos e dos atores sociais, resultados e 
expectativas 

 



4.1 SOBRE A CONFIANÇA NOS RESULTADOS DO PROGRAMA 

 Para os agricultores familiares pesquisados, o  ato do recebimento do 

crédito é um verdadeiro ritual, cheio de significados que são muito peculiares a 

cada um. Empréstimo, para muitos deles, era considerado sinônimo de agiotagem, 

frente da dependência histórica dessa forma de acesso a recursos financeiros. 

Para a maioria dos entrevistados, o Pronaf B proporcionou o primeiro contato com 

um mundo totalmente desconhecido, ou seja, lhe ofereceu a oportunidade de estar 

não somente realizando um empréstimo, mas, sobretudo lhe afirmando o direito 

de poder entrar em um banco e como qualquer outro cidadão, ser recebido e  

convidado a participar dessas relações de contrato.   

Quando perguntado aos agricultores como se sentiram chegando ao banco 

para receber o empréstimo do Pronaf B, as respostas dadas foram as mais 

variadas possíveis, mas sempre revelando sentimentos de satisfação, orgulho e 

de resgate de uma certa dignidade, que para muitos, esteve esquecida.  

A Tabela 20 mostra que 82,1% dos entrevistados se sentiram à vontade 

quando foram ao banco: 

Tabela 20 -  Como se sentiu ao chegar ao banco
Municípios 

Antônio Martins Apodi 
Total Descriminação 

Nº % Nº % Nº % 
 À vontade 46 92,0 46 74,2 92 82,1
 Constrangido - - 1 1,6 1 0,9
 Acanhado 3 6,0 3 4,8 6 5,4
 Temeroso - - 9 14,5 9 8,0
 Humilhado 1 2,0 - - 1 0,9
 Apoiado - - 3 4,8 3 2,7
TOTAL 50 100,0 62 100,0 112 100,0

            Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112).



 Os agricultores familiares que responderam temerosos ao entrar no banco 

num total de 8,0% dos entrevistados (Tabela 16), confessaram que ficaram com 

dúvida  se conseguiram pagar no empréstimo no prazo devido, e receosos diante 

da possibilidade  de deverem ao banco, ou ainda como muitos confidenciaram 

“ficar com o nome sujo na praça”. Para 5,4% dos pesquisados a sensação foi de 

acanhamento, de vergonha pelo fato de não saberem como se comportar ou o que 

perguntar ou responder, caso fosse necessário. 

Essa questão foi formulada com o intuito de se tentar perceber qual poderia 

ser o significado desse ato  para os beneficiados pelo programa, desde que muitos 

deles nunca tinham realizado um empréstimo antes, nem mesmo entrado numa 

agência bancária, assim como retrata os depoimentos de alguns agricultores 

entrevistados:  

[...] me senti muito feliz, nunca pensei que iria entrar em um banco 
pra fazer um empréstimo [...] Antes eu achava que só rico entrava 
em banco [...], fiquei muito nervosa, não sabia nem como me 
comportar [...] me senti super bem, sabia que estava ali pra pegar 
meu empréstimo e fazer o que tinha pensado com ele [...] Estava 
cheio de esperança pra o empréstimo do boi eu poder comprar 
minha vaca.  

 A confiança nos resultados do Pronaf B nasceu a partir do sentido dado 

pelos agricultores aos investimentos realizados por eles, com o crédito do 

programa. A satisfação dos beneficiados pode ser medida através do que para 

eles é o “fazer negócio” e “resolver a vida”, o que se revela, fundamentalmente, 

como um mérito do programa.   

Para além da busca de resultados objetivos e do que os números possam 

mostrar em relação à ampliação e a forma como o crédito tem sido aplicado, o 

maior mérito do Pronaf B tem sido o de contribuir com a auto-estima do cidadão 

no campo. Apesar das adversidades sociais e econômicas, em que esse 

segmento da agricultura familiar está inserido, o que também gera uma grande 



cobrança nos resultados do uso crédito, a aquisição de animais e sua contribuição 

na renda indireta do núcleo familiar, por exemplo, através do consumo do leite, 

também é  ressaltado pelos beneficiados como um dos impactos que não pode ser 

medido quantitativamente. 

 A maior contribuição proporcionada pelo Pronaf B junto aos agricultores 

familiares pesquisados está, sobretudo, na simples, mas inovadora idéia de 

oferecer crédito a quem nunca teve acesso, pessoas que antes do Pronaf B 

imaginavam, segundo um depoimento do técnico da Emater, recuperando um 

depoimento do pronafiano: “que só rico entrava em banco”. 

 A Tabela 21 mostra o grau de confiança que os beneficiados depositam no 

programa e a máxima utilizada nos depoimentos dos próprios agricultores 

familiares de que “não se indica uma coisa para um amigo ou vizinho se você não 

confia nessa coisa” pode nos ajudar a entender a relação desses homens e 

mulheres com o programa. 

  A confiança nasce a partir da atribuição de sentido dada pelos agricultores 

aos investimentos realizados com o crédito do programa,  podendo  ser percebida  

através do que para eles é o retorno satisfatório da aplicação do crédito. Os 

agricultores familiares que responderam indicar o Pronaf B para outras pessoas, 

são 87,5% dos entrevistados e apenas 12,5% confessaram que não indicaria, 

como mostra a tabela a abaixo.   

Tabela  21 -  Indicação do Pronaf B  para outras pessoas 

Municípios 
Antônio Martins Apodi  Total  

Posição dos 
entrevistados 

Nº % Nº % Nº % 
Sim 39 78 59 95,1 98 87,5
Não 11 22 3 4,9 14 12,5

          Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112) 

O momento de realizar um empréstimo é para boa parte desses agricultores 

“a chance de melhorar de vida”, e essa é uma oportunidade, que segundo os 

pesquisados deve também ser oferecida para os outros agricultores. O crédito 



rápido e na medida do possível, desburocratizado, aliado ao rebate de 25% no 

valor total financiado do crédito é para os entrevistados um sucesso garantido.  

O crédito adquirido pode proporcionar a compra de uma vaca, a obtenção 

do bezerro e a produção do leite que abastecerá à família, ou ainda, quando o 

recurso é utilizado para um fim diferente do que foi inicialmente pensado, promove 

a solução para um problema emergencial na unidade familiar: compra de telhas 

novas para cobrir a casa, pagamento da parcela da motocicleta que está atrasado  

etc. 

4.2 A BUSCA POR RESULTADOS:  ENTRE A INTENÇÃO E USO DO 

 PRONAF B 

As Tabelas 22 e 23, respectivamente, revelam as possíveis diferenças 

existentes entre a intenção e o efetivo uso do crédito realizado pelos agricultores 

pesquisados.  

Em relação à intenção dos agricultores familiares em utilizar o crédito do 

programa, 75,9% afirmaram ter planejado usá-lo para a compra de animais, 8,9% 

pensaram em utilizar o crédito para o custeio das atividades agrícolas e 4,5% 

planejaram fazer o empréstimo para quitar dívidas existentes e investir no custeio 

pecuário, como mostra a tabela abaixo.     

Tabela 22 - Para que pretendia utilizar os recursos do Pronaf B



      Fonte:Pesquisa de campo, 2006 (n=112)

Os que pensaram em utilizar os recursos para compra de materiais de 

pesca foram 3,6% do total de entrevistados. Alguns dos pesquisados solicitaram o 

crédito exclusivamente para ser usado em atividade pesqueira, sendo na maioria 

pertencentes a uma colônia de pescadores no município de Apodi.  

A pesca em Apodi é realizada na barragem de Santa Cruz, um dos 

maiores reservatórios de água do Rio Grande do Norte, sendo feita, na maioria 

dos casos, de forma artesanal por pequenos pescadores que vivem às margens 

da barragem. E, por último, os entrevistados que planejaram utilizar o crédito do 

programa para outras finalidades é de 2,7%.  

Os dados da Tabela 22 evidenciam que a maioria das respostas dos 

agricultores familiares entrevistados tem como objetivo inicial usar o crédito do 

programa para aquisição de animais, e dessa forma seguindo as orientações 

fornecidas pelos mediadores do programa.   

A Tabela 23, abaixo, mostra de que forma os agricultores familiares 

utilizaram de fato o crédito disponibilizado pelo  programa. Os dados demonstram 

que uma enorme proximidade com os resultados  apontados anteriormente  pela 

Tabela 21, ou seja, os agricultores familiares na maioria das situações 

encontradas responderam que estão investindo o crédito de fato naquilo que eles 

inicialmente planejaram. 

 Segundo 71,4% dos agricultores familiares entrevistados, o crédito do 

Pronaf B foi aplicado na compra de animais, geralmente vacas ou garrotes e, em 

Municípios 
Antonio Martins Apodi 

TOTAL Para que pretendia 
Nº % Nº % Nº % 

Custeio agrícola 3 6,0 7 11,3 10 8,9
Custeio pecuário 5 10 - - 5 4,5
Cerca 1 2,0 - - 1 0,9
Compra de animais 35 70,0 50 80,6 85 75,9
Pagar dívidas 3 6,0 2 3,2 5 4,5
Material de pesca 2 4,0 2 3,2 4 3,6
Empréstimo para amigo 1 2,0 - - 1 0,9
Compra de motocicleta - - 1 1,6 1 0,9
TOTAL 50 100,0 62 100,0 112 100,0



alguns casos, também utilizados na compra de cabras e ovelhas. Os que 

afirmaram ter aplicado o recurso no custeio agrícola somam 8,9% dos 

entrevistados e 4,5% disseram que investiram na reforma ou construção de 

instalações, como revela a tabela abaixo.   

Tabela 23 - Em que aplicou realmente os recursos do Pronaf B 

Municípios 
Antonio Martins Apodi 

Total Descriminação 

Nº % Nº % Nº % 
Custeio agrícola 4 8,0 6 9,7 10 8,9
Custeio pecuário 4 8,0 - - 4 3,6
Compra de animais 34 68,0 46 74,2 80 71,4
Reforma de instalações 2 4,0 3 4,8 5 4,5
Outras instalações 2 4,0 1 1,6 3 2,7
Material de pesca 2 4,0 - - 2 1,8
Compra de rede para pesca 1 2,0 2 3,2 3 2,7
Comprar roupa - - 1 1,6 1 0,9
Empréstimo para amigo 1 2,0 1 1,6 2 1,8
Compra de carrinho de mão - - 1 1,6 1 0,9
Comprar uma moto - - 1 1,6 1 0,9
TOTAL 50 100,0 62 100,0 112 100,0

Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112)

Os resultados das Tabelas 22 e 23 ressaltam que, a partir dos aspectos 

levantados, intenção e aplicação, não há diferença de resultados que aponte 

desvios graves na utilização do crédito. No município de Antônio Martins, a 

diferença entre os percentuais de intenção e uso efetivo do crédito é menor do que 

em Apodi.  

Em Antônio Martins os agricultores familiares quando perguntados sobre o 

que pensaram fazer com o crédito do Pronaf B, 70% disse ter planejado comprar 

animais, e 68% confirmou que de fato comprou animais. Já no município de Apodi 

a diferença entre a intenção e uso do crédito é maior, 80,6% afirmou ter planejado 

usar o crédito para a comprar de animais, mas somente 74,2% responderam que 



de fato utilizou o crédito para a compra de animais, uma diferença de pouco mais 

de 5% nas respostas fornecidas entre a intenção e uso do crédito.  

 As respostas fornecidas pelos agricultores familiares mostram que depois, 

da utilização do Pronaf B 49,% deles passaram a viver melhor e 26,8% está 

produzindo mais e  com maior qualidade (Tabela 24). Os dados revelam que mais 

de dois terços dos entrevistados atestou que o Pronaf B, em alguma medida, 

proporcionou um impacto positivo em suas vidas.   

Tabela  24 -  Em que mudou a vida da família após a utilização do Pronaf B 

Municípios  
Antonio Martins Apodi 

Total Opinião do entrevistado 

Nº % Nº % Nº % 
Passou a produzir mais e melhor 11 22,0 19 30,6 30 26,8
A família passou a vive melhor 23 46,0 32 51,6 55 49,1
As pessoas se organizam mais 1 2,0 1 1,6 2 1,8
Em nada modificou 8 16,0 4 6,5 12 10,7
Não teve impacto importante 7 14,0 4 6,5 11 9,8
Perdeu a tranqüilidade - - 1 1,6 1 0,9
Ajudou a pagar dívidas - - 1 1,6 1 0,9
TOTAL 50 100,0 62 100,0 112 100

Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112)

 Para 10,7% dos agricultores entrevistados a utilização do Pronaf B em nada 

modificou suas vidas e, 9,8% respondeu que não teve impacto importante (tabela 

24). Para esses agricultores o programa não significou mais do que um pequeno 

empréstimo, e na maioria das situações, resultou de investimentos mal-sucedidos, 

ou seja, o uso do crédito não produziu os resultados esperados, como enfatiza um 

agricultor de Apodi: 

Em nada mudou, pois eu comprei a vaca, mas ela não conseguiu 
dar cria, acho que ela tinha algum defeito e quando foi pra  pagar o 
empréstimo tive que vender ela e acabei ficando sem nada ,  
fiquei do mesmo jeito que tava antes, sem a vaca e sem o 
empréstimo.     



 A falta de assessoramento aos empreendimentos realizados com o crédito 

do programa, muitas vezes,  leva os pronafianos a investir de maneira  

inadequada, em algumas situações até  comprando animais de má procedência e 

sem capacidade de reprodução,  haja vista, que essa capacidade de procriar do 

animal é condição para que o agricultor, passado um ano, consiga vender o 

bezerro ou a própria vaca para quitar sua dívida com o banco.  

 Nesse sentido, quando o animal não consegue se reproduzir, os 

agricultores familiares concluem que o investimento planejado com o crédito não 

foi bem sucedido. Há também aquelas situações em que o animal morre, nesse 

caso os agricultores reclamam da falta de um seguro que os proteja dessas 

eventualidades, e, entre tantas, esse fato acaba produzindo inadimplência  dos 

agricultores junto ao  programa.    

 Analisando os depoimentos dos mediadores do programa e, principalmente, 

o discurso dos próprios beneficiados do Pronaf B, concluímos que para bom êxito 

do investimento, é necessário que o pronafiano reúna algumas características que 

aqui foram sistematizadas: a) que ele tenha terra própria, pois a terra arrendada 

na maioria dos casos implica em divisão da renda da unidade produtiva com o 

dono da terra, e isso significa dificuldades para obter retornos concretos com o 

investimento; Essa condição também pode ser fundamental para possibilitar que o 

agricultor possa ascender para o grupo C do Pronaf.   

 b) a unidade produtiva tem que ter um mínimo de infra-estrutura, como 

açude, curral, pasto, etc, que ofereça condições para criação dos animais aptos à 

produção e, c) que seja bom negociador e tenha visão empreendedora tanto na 

hora da aquisição, dos insumos e de animais, quanto na comercialização dos 

produtos. 

 Para que o programa faça seus beneficiados ascender economicamente a 

ponto de assegurar o direito de acessar outras linhas de crédito com valores 

maiores, como é o caso do Pronaf C, na análise dos representantes do BNB, por 

exemplo, é necessário que o agricultor familiar, também reúna mais duas 



condições: a primeira depende do tipo de atividade que é realizada, por exemplo, 

é citado a criação de bodes e galinhas como um investimento que para alguns tem 

dado resultados satisfatórios, nesse sentido, a habilidade do agricultor em lidar 

com aquilo que ele pretende trabalhar é crucial. 

 A segunda condição é que o beneficiado pelo crédito tenha condições de se 

auto-sustentar, sem precisar utilizar recursos do empréstimo ou recorrer ao 

investimento já realizado na primeira necessidade que aparecer. Pois muitos são 

tão pobres e na maioria das vezes aguardam que o crédito investido traga um 

retorno imediato para assegurar sua sobrevivência. Quando isso não acontece, há 

uma tendência do agricultor se desfazer do investimento, até mesmo para comprar 

alimentos ou artigos de primeira necessidade.  

Mesmo em relação a possíveis e esperados resultados do programa, como 

impacto na renda do agricultor, a capacidade do Pronaf B não pode ser 

compreendida isoladamente, caso contrário, se estará apenas perante uma 

modalidade de crédito de valor irrisório diante de um público extremamente 

carente.  

 A compra da matriz bovina ou caprina pode significar uma maior produção 

de leite, a motocicleta adquirida com o pagamento parcelado em inúmeras vezes 

ajudará no transporte do leite, a nova geladeira ajuda no armazenamento dos 

produtos primários e de seus derivados. Enfim, se o programa for visto de forma 

articulada a outras políticas e principalmente a outras iniciativas do próprio 

agricultor, pode contribuir em alguma medida com uma melhoria na condição de 

vida desse segmento na agricultura familiar. 

A educação e a questão do emprego também foi bastante lembrada pelos 

entrevistados como condição para que a família melhore de vida, no entanto, o 

trabalho agrícola é visto como algo que impossibilita o jovem de estudar, “ou 

estuda ou trabalha na roça”, enfatizou uma agricultora entrevistada no município 

de Antônio Martins. A falta de irrigação e de um crédito maior para que eles 

aumentem a produção, é por outro lado, levantada pelos agricultores como 

desestímulo à agricultura familiar.    



Mesmo frente aos problemas estruturais dessa realidade, percebe-se que 

há um sentimento muito forte de integração unindo uma concepção própria de 

vida, que lhes é peculiar, com o tipo de trabalho historicamente desenvolvido por 

eles, e que por muitos não é ainda clara a adequação dessa sua natureza singular 

com oportunidades de “melhorar de vida”, decorrentes de uma possível inserção 

no mercado. 

As possíveis resistências que surgem desse processo de inserção, muitas 

vezes, são decorrentes de uma trajetória de frustração frente a outras tentativas 

de intervenção, como afirma Putnam (1996). 

Apesar do reconhecimento de que as políticas públicas para áreas rurais 

estão contribuindo para acentuar as dificuldades nas condições de vida dos 

agricultores familiares, os sindicalistas entrevistados destacaram como condição 

primordial para a emancipação social e econômica dos agricultores à busca e à 

consolidação de suas relações comerciais com os mercados consumidores.  

Para os mediadores do programa, de uma forma geral, é preciso que os 

agricultores busquem um “desprendimento” das políticas governamentais, que 

para eles, na maioria das vezes, são circunstanciais, na medida, em que atendem 

a um determinado público, mas que depois corre o risco de deixar de ser 

prioridade para um outro governo. É somente assegurando as condições de 

produção e comercialização que os beneficiados pelo programa alcançarão 

patamares dignos de vida  conseguindo assegurar sua  reprodução social e 

econômica de forma autônoma e que possibilite viver sem preocupar-se com a 

continuidade dessas políticas. 

Amartya Sen (2000) enfatiza que o acesso aos mercados é também um 

direito universal e condição para o desenvolvimento dos grupos humanos. Para os 

agricultores familiares, de nada vale os incentivos governamentais se “as porteiras 

do mercado continuarem fechadas”, principalmente para o segmento mais 

vulnerável da agricultura familiar brasileira, em particular os do grupo B do Pronaf.  

Nesse sentido, é necessário que o Pronaf de uma forma geral através de 

uma presença cada vez mais efetiva do Estado, consiga proporcionar a esse 

segmento da agricultura familiar maiores oportunidade de acesso aos mercados. 



Isso poderia ocorrer, segundo os sindicalistas entrevistados, com uma oferta de 

crédito maior, empréstimos com valores mais significativos a ponto de oportunizar 

aos agricultores familiares o desenvolvimento de empreendimentos mais 

sustentáveis e assegurar a sua ameaçada reprodução econômica e social.   

4.3 - Sobre o Pronaf B e sua trajetória de vida como agricultor familiar 

 Para os agricultores entrevistados, o Pronaf B é o responsável pelo acesso 

ao crédito produtivo de pequenos produtores rurais, pessoas que anteriormente 

estiveram excluídas da possibilidade do acesso às tradicionais linhas de 

financiamento destinadas apenas aos médios e grandes produtores.   

 No discurso dos entrevistados há uma idéia implícita, na qual o Pronaf B é 

retratado como algo “especial para os pobres”, e somente pelo fato de serem 

pobres é que eles têm direito ao programa. Essa é uma concepção muito 

percebida no discurso dos pesquisados, também quando eles referem ao 

Programa Bolsa Família, por exemplo, para esses agricultores, assim como Pronaf 

B, o Bolsa Família é algo criado para os mais pobres, nessa perspectiva tanto o 

Bolsa Família quanto o Pronaf B foram criados para “atender aos mais pobres”, 

suprindo os mais necessitados com uma renda mensal para assegurar-lhes a 

sobrevivência em tempos difíceis e oferecendo um crédito rápido e fácil em uma 

alguma atividade produtiva.  

Há um reconhecimento por parte deles de que o valor do crédito é muito 

pequeno para realizar um grande investimento, no entanto, eles também 

compartilham da idéia de que a aplicação desse pequeno investimento, articulado 

com outras atividades, contribui para assegurar uma melhoria na qualidade de 

vida. Esses agricultores familiares, em nenhum momento demonstram estar sendo 

enganados por uma suposta “falsa propaganda” do Pronaf, por exemplo, a de 

prometer com o empréstimo, uma transformação econômica em suas vidas.  

 Em seus depoimentos, os agricultores familiares se referem à vida no 

campo como difícil e sob condições precárias de sobrevivência para a maioria de 



seus habitantes. Segundo esses pronafianos, as dificuldades, para morar e 

trabalhar no rural, têm feito com que muitos de seus vizinhos, parentes e amigos 

vão em busca de uma renda fixa e acesso às políticas públicas básicas como 

saúde e educação, mais acessíveis, em áreas urbanas.  

As áreas rurais sofrem até hoje com os resultados de anos de abandono e 

negligência de governos e de políticas públicas ineficientes no atendimento das 

demandas produzidas por esse grupo social, que historicamente estiveram 

excluídos pelos sistemas de proteção social e de promoção do desenvolvimento 

econômico.   

E mesmo com o avanço, a partir da década de 1990 na oferta das políticas 

públicas para as áreas rurais, que a exemplo do Pronaf, dá eletrificação rural, dá 

melhoria nas condições de educação e acesso a transporte, para milhões de 

agricultores familiares, sobretudo para os do semi-árido nordestino, beneficiados 

do Pronaf B, a vida ainda está muito longe de melhorar ou até mesmo de garantir 

sua reprodução econômica da família. 

Diante das adversidades impostas, 79,6% dos entrevistados responderam 

que não querem que seus filhos sejam agricultores e, portanto, pretendem 

encaminhá-los para outra  atividade diferente da deles, como mostra a tabela 

abaixo.  

   Tabela 25 -  Pretende encaminhar seus filhos para outra atividade diferente da sua
Municípios 

Antônio Martins Apodi  Total  
Posição dos 

entrevistados 
Nº % Nº % Nº % 

Sim 36 83,8 46 76,6 82 79,6 
Não 7 16,2 14 23,4 21 20,3 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112)

O desejo de ter uma renda fixa, coisa que a atividade agropecuária 

desenvolvida por eles não permite, mobiliza esses agricultores familiares a 

orientar seus filhos para caminhos diferentes dos trilhados por eles ao longo dos 

anos. Em geral, são histórias fortemente marcadas pelo trabalho pesado na roça e 

em outros casos pela falta de alimentos para suprir as necessidades da família.  



Durante a pesquisa, alguns depoimentos dos pesquisados ressaltaram a 

vontade desses agricultores de ver seus filhos em uma condição de vida diferente 

da que eles tiveram no passado: 

 [...] Eu sofri muito já aqui, tive que trabalhar duro pra não faltar 
nada dentro de casa, com eles (filhos) eu quero que seja  
diferente [...] não quero que meus filhos sejam agricultor, a vida 
aqui é muito difícil, não tem trabalho pra ninguém, quero que eles 
estudem e consigam uma coisa melhor  pra  eles [...] onde é que 
eles vão plantar nessa terra seca? não , apesar de gostar muito 
daqui, aqui não tem futuro pra quem quer trabalho não, a 
agricultura não dá renda pra ninguém aqui.   

 Perguntamos aos agricultores familiares entrevistados como eles viam o 

futuro de suas famílias. A grande maioria (78,57%), respondeu esperar que a 

unidade de produção familiar prospere produzindo  mais e que desejam continuar 

trabalhando na atividade agrícola. Os que esperam ver os filhos estudando e 

desenvolvendo outra atividade somam 6,25% do total, como revela a Tabela 26.  

Tabela 26 - Como vê o futuro de sua família 

Municípios 
Discriminação Antonio 

Martins 
Apodi Total 

Nº % Nº % Nº % 
Produzindo mais c/ esperança de 
continuar trabalhando 

38 76,0 50 80,65 88 78,57

Filhos estudando ou desenvolvendo outra 
atividade 

4 8,0 3 4,84 7 6,25

Esperança que melhore o crédito 1 2,0 1 1,61 2 1,79
A violência no campo vai aumentar mais - 0,0 2 3,23 2 1,79
Mais dificuldade para o agricultor-falta de 
dinheiro 

2 4,0 2 3,23 4 3,57

Se o crédito não continuar vai piorar a 
situação do agricultor 

- 0,0 1 1,61 1 0,89

Não tem família 1 2,1 1 1,61 2 1,79
Pretende mudar de atividade 1 2,1 1 1,61 2 1,79
Não sabe responder ou não tem 
esperança 

3 ,0 1 1,61 4 3,57

TOTAL 50 100,0 62 100,0 112 100,0
Fonte: Pesquisa de campo, 2006 (n=112) 

  



Os agricultores têm uma visão muito otimista em relação ao seu próprio 

futuro e o da família. Esse é um sentimento muito comum entre os agricultores do 

semi-árido nordestino. O teor de seus depoimentos está, como eles mesmos 

reproduzem, “cheios de esperança” e cultivam em suas mentes uma esperada 

prosperidade material: o aumento da produção, aquisição da terra própria, o 

dinheiro para comprar novas roupas para a família e viajar para visitar os parentes 

que moram longe, enfim uma prosperidade que assegure sua reprodução social e 

econômica.  

 A “figura de Deus” é recorrente nos discursos dos agricultores familiares e 

possui um lugar central na explicação de tanto otimismo, pois, segundo muitos 

entrevistados, somente com ajuda de Deus “o homem do campo” conseguiu 

vencer  as dificuldades enfrentadas até  os dias atuais. Já em relação ao papel 

dos “homens na terra”, e em particular eles se referem aos gestores políticos de 

seus municípios, apresentam muitas desconfiança em relação as suas posturas e 

não acreditam que sejam capazes de produzir algo que de fato traga impactos 

positivos na vida dos agricultores familiares mais pobres. 

  No entanto, no que se refere ao governo federal, sua atuação é percebida 

pelos beneficiados como um verdadeiro marco na melhoria das condições de vida 

dos agricultores mais pobres. Segundo uma agricultora familiar de Antônio 

Martins: 

   

Antes essas coisas não chegavam aqui não, hoje em dia a vida no 
campo melhorou muito, nos temos cisterna que construíram aqui, 
temos energia elétrica, tem essas bolsas e ainda tem esse 
empréstimo do boi (Pronaf B), que antes não era todo mundo que 
podia fazer não e hoje existe para o homem do campo.

Para a agricultora Maria Rodrigues, moradora da comunidade de Melancias 

no município de Apodi, há um diferencial na vida de quem “mora e trabalha na 

zona rural“. O homem do campo, segundo a agricultora, possui particularidades 



em relação a quem mora na cidade: “até para escapar aqui é mais fácil, se fosse 

na cidade eu e muita gente aqui já tinha morrido de fome”.  

A fala dos beneficiados explica bem o que para muitos deles representa a 

unidade de produção familiar: na unidade produtiva a família mora e trabalha, no 

desenvolvimento das atividades todos os membros da família contribuem de 

alguma forma para garantir o “sustento da família”. 

Percebe-se um sentimento grande de apego às atividades agropecuárias, 

cuidar da terra e criar o gado é retratado por muitos como a atividade mais viável 

para a sobrevivência da família. A idéia de diversificar as atividades produtivas 

buscando investir, por exemplo, em outros empreendimentos, é vista de forma 

muito tímida. 

 E mesmo diante das dificuldades para se viver no rural, para o agricultor, é 

“mais vantajoso” viver em sua comunidade, sendo a vida na cidade mais difícil 

para o agricultor pelo fato deles saberem apenas “lidar com a agricultura, o nosso 

lugar é aqui mesmo é isso que a gente sabe fazer”.  

 Enfim, a realidade de vida para muitos agricultores familiares pesquisados 

tem apresentado sinais de melhoria nos últimos anos. A presença mais efetiva das 

políticas públicas, sobretudo as federais, nas áreas rurais, está sendo sentida por 

esse segmento da agricultura familiar brasileira. A ampliação do Pronaf B é 

responsável pelo acesso ao crédito de milhões de pequenos produtores rurais que 

anteriormente estavam esquecidos das tradicionais linhas de financiamento 

destinadas apenas aos médios e grandes produtores.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  



Quando criado, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – Pronaf, em sua modalidade para o Grupo B, teve como um dos seus 

principais objetivos,  oportunizar aos agricultores familiares mais pobres o acesso 

ao crédito, contribuindo com a realização de pequenos investimentos produtivos 

para o segmento da agricultura familiar  mais vulnerável econômico e socialmente.  

Através da oferta do crédito, a pesquisa mostrou que o Pronaf B  tem 

possibilitado que muitos agricultores familiares realizem seu primeiro investimento 

produtivo. Os resultados apontados pela pesquisa demonstram que a utilização do 

crédito está direcionada majoritariamente para a compra de animais. Essa 

concentração de investimentos resulta na pouca diversificação das atividades  

desenvolvidas com o crédito.  

Para mediadores e beneficiados essa realidade  pode ser explicada por 

pelo menos por três razões:   

a) Falta de opção dos agricultores familiares diante das adversidades do 

clima, estiagens prolongadas, e dos entraves da economia do semi-árido 

nordestino, pouco dinâmico, bem como do não acesso à terra. A criação de  

animais acaba sendo vista como uma das  poucas opções de investimento 

vislumbrada pelos beneficiados pelo programa; 

b) Valores emprestados muito baixos e insuficientes para que os 

agricultores realizem empreendimentos maiores, e por último; 

c) Falta de tradição em lidar com atividades não agrícolas. A grande maioria 

dos pesquisados possui uma trajetória de trabalho relacionada com ocupações 

agropecuárias, e não conseguem se imaginar praticando  algo diferente daquilo 

que fazem tradicionalmente. Por outro lado, o núcleo de mediadores do programa, 

e em particular a assistência técnica, não acredita no sucesso de atividades 

diferentes das já realizadas por esse grupo.   

A aquisição de uma matriz bovina, por exemplo, na maioria das situações 

encontradas pela pesquisa não tem um impacto direto na renda dos pesquisados. 

No entanto, o leite produzido pode ser utilizado pela família ou vendido e o recurso 



obtido pode ser revertido para a compra de outros artigos de primeira 

necessidade.  

A propósito da compra de bovinos,  deve-se registrar que essa opção tem 

um simbolismo importante para a auto-estima desses agricultores, pois  a posse 

desses animais dar mais significados as suas expectativas de melhoria de vida no 

meio rural. 

 Por outro lado, os riscos da agricultora são maiores que o da pecuária, 

normalmente municípios pesquisados do semi-árido, quando a frustração da safra 

tem muito mais antecedência que a morte de animais pela  falta de água. 

A oportunidade de “fazer negócio” proporcionada pelo programa tem 

apontado seus melhores resultados para além dos impactos econômicos na renda 

dos pesquisados. A oferta de crédito proporcionada pelo Pronaf B tem sido 

importante, como lembrou um mediador entrevistado, para o resgate de uma  

cidadania quase esquecida por esse segmento da agricultura familiar.  

O pagamento do empréstimo ao banco é algo fundamental para a 

manutenção do que muitos entrevistados chamaram de “dignidade do homem do 

campo”, e não ficarem como devedores, o que conseqüentemente impossibilitaria  

a realização de  uma nova solicitação de crédito. A grande maioria dos 

entrevistados respondeu que faz questão de pagar o empréstimo no vencimento 

ou mesmo antes.  

No que se refere ao papel desempenhado pelos mediadores, percebe-se 

que, apesar dos avanços, ainda há uma frágil articulação entre as instituições, 

principalmente, no sentido de busca melhorar a circulação de informações sobre o 

programa junto a seus beneficiados. As mudanças nas normas do programa, que 

possibilitaram a ampliação do número de beneficiados, não foi acompanhada de 

mudanças, ou de um aperfeiçoamento na infra-estrutura que operacionaliza o 

Pronaf B. A falta de pessoal, é uma das principais dificuldades para a gestão do 

programa nos municípios pesquisados.  

Os agricultores entrevistados não têm uma percepção burocrática em 

relação ao processo de solicitação do crédito, a maioria até acha que os 

documentos solicitados pelos mediadores, principalmente, após as mudanças nas 



normas do programa, são fáceis de serem encaminhados. No entanto, à falta de 

pessoal, por um lado é apontada pelos beneficiados como causa dos atrasos na 

liberação do crédito. Por outro, lado é responsabilizada pela falta de informações e 

acompanhamento a atividade produtiva desenvolvidas com o crédito.  

Planejar  o  investimento e realizar um empréstimo no banco é, para muitos 

pesquisados, algo inusitado e cheio de significados, que os enchem  de orgulho. 

De alguma maneira, os agricultores se sentem “importantes” como eles 

enfatizaram, há um sentimento de que, através do Pronaf B, o governo está 

“acreditando que eles são capazes” de responder aos possíveis estímulos 

proporcionados pelo acesso ao crédito. Nessa perspectiva, a vida nas áreas rurais 

para os agricultores passa a apresentar sinais de revitalização devido a uma maior 

percepção da presença das políticas públicas.   

 O aumento da auto-estima dos agricultores familiares  e da confiança no 

trabalho realizado por eles a partir do uso do crédito  é algo inegável e constatado 

nas análises dos resultados do programa. Nesse sentido, o grande mérito do 

Pronaf B é o de está contribuído com a possibilidade dos seus beneficiados 

reagirem a um processo que, para muitos,  os condenariam ao atraso social e a 

inviabilidade  econômica.  

 O Pronaf B atualmente, aliado a outras políticas públicas que hoje são 

essenciais a esse segmento da agricultura familiar  brasileira, tem  trazido   

importantes  resultados nas  relações  sociais no campo. E como já  foi ressaltado 

anteriormente, seu impacto  não pode ser visto  apenas sobre o ponto de vista 

econômico, ele é sobretudo edificante para o resgate da auto-estima de um 

numeroso grupo  social das áreas  rurais mais pobres e marginalizadas do país.  

 A partir da maior disponibilidade de recursos nos últimos anos, foi possível 

a ampliação do  número de  agricultores familiares que hoje têm  acesso ao 

crédito. A partir da identificação dos empecilhos ao avanço do Pronaf B, 

particularmente, e do  conseqüente aperfeiçoamento que se faz necessário, será 

possível ampliar os objetivos e metas dessa modalidade de crédito, fazendo com 

que possa contribuir, dentro de um processo articulado com outras políticas 



públicas, com a geração de renda e com uma mudança significativa na qualidade 

de vida de milhares de agricultores familiares pobres do rural nordestino.     

 A percepção dos agricultores familiares pesquisados, sobre os resultados 

de uma política pública com o caráter do Pronaf B, está condicionada pelas 

particularidades da realidade rural em que eles vivem, e pelas condições do 

ambiente institucional em que o programa se desenvolve.    
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ANEXOS 

1 - Fotos de Antônio Martins 

2 - Fotos de Apodi 

3 – Questionário 



1 - Fotos de Antônio Martins 

Foto 1: Antônio Martins - Trabalhador rural 

Foto 2: Antônio Martins - Criação de animais 



Foto 3 : Antônio Martins - Transporte animal 

Foto 4: Antônio Martins - Criação de animais 



                                          
Foto 5 : Antônio Martins - Construção de cerca 

Foto 6: Antônio Martins – Igreja  

Foto 7: Antônio Martins - Transporte animal 



Foto 8: Antônio Martins - Trabalhadora rural cozinhando 

Foto 9: Antônio Martins – Açude para pesca 

Foto 10: Antônio Martins – Boi de serviço 



Foto 11: Antônio Martins – Via de acesso a cidade 

Foto 12: Antônio Martins – Família de Trabalhadores rurais  

Foto 13: Antônio Martins – Trabalhador rural   



Foto 14: Antônio Martins –  povoado  

Foto 15: Antônio Martins – Família de Trabalhadores rurais 

Foto 16: Antônio Martins – Trabalhadora  rural   



1 - Fotos de Apodi 

foto 17 – Apodi : Família de beneficiado do Pronaf B 

  

Foto 18: Apodi –  Sede da secretaria de agricultura  

Foto 19: Apodi - Criação de animais 



Foto 20: Apodi – Quintais com árvores frutíferas 

Foto 21: Apodi - Cisternas 

Foto 22: Apodi – Cultivo de Hortaliças 



Foto 23 – Apodi: Via de acesso aos municípios da várzea 

Foto 24 : Apodi – Criação de porcos 

Foto 25: Apodi – Plantação de milho 



Foto 26: Apodi -  Máquina de moagem 

Foto 27 – Apodi: Casa de produtor rural 

Foto 28: Apodi – Plantação de arroz 



IMPACTOS DO PRONAF B SOBRE O MEIO RURAL NA 
REGIÃO NORDESTE

                                                                       

                   QUESTIONÁRIO Nº
  

Entrevistador (a):________________________________________ Data: ____/_____/2006       Início da Entrevista:______h

Município:  Localidade: 

Nome do Entrevistado (a): Apelido: 

    
I - FAMÍLIA E TRABALHO 

1 - Caracterização da família do beneficiário (relacionar também os membros da família 
que, morando ou não no domicílio, contribuem ou dependem com/da a renda familiar). 

Nº Nome 
Sexo
(A) Idad 

Estado 
civil 
(B) 

Relação 
com 

Beneficiário
(C) 

Grau 
Instrução

(D)

Ocupação
Principal 

1

(E) 

Local 
onde 

Trabalha
(F) 

Ocupação 
secundária

(G) 

Local 
onde 

Trabalha 
(H) 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

13           

           

           



(A)
1 -.Feminino  
2 - Masculino 

(B)  
1- Casado (a) 
2 - Solteiro (a) 
3 - Viúvo(a) 
4 – Separado(a)  
5 Divorciado(a) 
6 – Junto (a) 
 98 - Outros 

(C) 

 1 - Chefe da 

família 

 2 - Cônjuge 
 3 - Filho(a) 

 4 - Pai/Mãe 

 5 - Irmão/Irmã 

 6 - Sogro/Sogra   

 7 - Outros parentes 
 8 – Agregados 
98 - Outros 

(D) 

1 – Analfabeto (a) 

2 - Sabe ler e escrever 
3 - 1º Grau incompleto 
4 - 1º Grau completo 
5 - 2º Grau incompleto 
6 - 2º Grau completo 
7 - Curso técnico 
8 - 3º Grau incompleto       
9 - 3º Grau completo 
98 - Outra 

(E) e (G)  
1-Agricultor(a) conta própria;
3 – Trabalhador(a) doméstico 
5 – Marisqueiro (a)  
7 – Servidor público 
9 – Aposentado(a)/Pensionista 
98 – Outro 

2 – Trabalhador(a) rural 
4 – Pescador (a)                    
6 – Comércio                        
8 – Construção civil         
10 – Não trabalha                 

(F) e (H)  

1 - Na Unidade Produtiva/domicílio 

2 - Fora do estabelecimento em atividade agrícola; 
3 - Fora do estabelecimento em outras atividades 
4 - No estabelecimento e fora em atividade agrícola
5 - No estabelecimento e fora em outras atividades 
6 - Não trabalha 
98 – Outros

1 Ocupação principal  – priorizar a maior renda ou na ausência dessa considerar a 
maior parte do tempo.

II - ESTRUTURA FUNDIÁRIA 

2. Condição de exploração da terra e documentação que o entrevistado possui sobre a mesma 
(Marque mais de uma alternativa se necessário) 
Especificação Documentação que possui* Área (ha)  * Legenda 

Terra Própria    1. Escritura Pública com registro
Parceria em terra de terceiro    2. Escritura pública sem registro
Arrendamento em terra de terceiro 3. Recibo
Terra de Herdeiro 4. Contrato assinado
Outra forma 

Área Total 
98. Outro (especificar) 

 3 - Produção Agrícola, Pesqueira e Comercialização. 

3.1 - Depois do Pronaf B: Safra 2005/2006. 

Destino da produção 

Produto Área Área 
Prod
Total

Unid
(Kg, 
T ou Comercializada 

Consumida 
pela família 

Utilizada na 
 propriedade 



(1) Plant.
(ha) 

Colhid
(ha) 

pés...)

Quant.

Valor 
total  

obtido 
(R$1, 00) 

Principal  
Comprador

(A) 

Quant Unid

Consumo 
animal e 

Outro 
(quant.) 

Guarda 
como 

semente 
(quant) 

1 Algodão            

2 Arroz            

3 Batata doce            

4 Cana-de-açúcar            

5 Fava            

6 Feijão            

7 Mandioca            

8 Milho            

9 Outro:            

10 Horta  

11 Pomar     

12 Pastag.Cultivada           

13 Pastag. Nativa   

14 Extraç. p/Carvão          

15 Extração p/Lenha          

16 Extração p/Cerca          

SAU   T O T A L
17 Terras 
Inaproveitáveis 
18 Benfeitorias (casa, 
estábulo, açude, barrag.)

19 Matas e Florestas

ÁREA T O T A L 

OBS: I – CUIDADO! Quando duas ou mais culturas anuais ocupam a mesma 
superfície cultivada ou são plantadas em consórcio, essa área deverá ser contada 
APENAS uma única vez. 
OBS: II – Solicite PRIMEIRO a informação sobre a área em terras inaproveitáveis 
(pedregulho, areial etc.), DEPOIS sobre benfeitorias e o restante da área incluir em 
matas e florestas.

20 Peixe        
21 Camarão        
22 Caranquejo        
23 Siri        
24 Ostra        
25 Sururu        
26 Aratu        
27        

1 – Venda Direta (feiras-livres e/ou mercados) 2 – Venda Institucional (CONAB, Prefeitura, Escola, Creche etc)(A) Principal 
Comprador: 3 - Intermediário 4 - Cooperativa 5 – Agroindústria/ Beneficiamento 98 - Outro 

      



3.2- Antes do Pronaf B (último ano NORMAL em que NÃO usou recursos do programa para 
produzir): ANO? ________ 

Destino da produção 

Comercializada 
Consumida 
pela família 

Utilizada na 
 propriedade 

Produto 
(1) 

Área 
Plant. 
(ha) 

Área 
Colhid

(ha) 

Prod
Total

Unid
(Kg, 
T ou 

pés...)
Quant.

Valor 
total  

obtido 
(R$1, 00) 

Principal  
Comprador

(A) 

Quant Unid

Consumo 
animal e 

Outro 
(quant.) 

Guarda 
como 

semente 
(quant) 

1 Algodão            

2 Arroz            

3 Batata doce            

4 Cana-de-açúcar            

5 Fava            

6 Feijão            

7 Mandioca            

8 Milho            

9 Outro:            

10 Horta  

11 Pomar     

12 Pastag.Cultivada           

13 Pastag. Nativa   

14 Extraç. p/Carvão          

15 Extração p/Lenha          

16 Extração p/Cerca          

SAU   T O T A L

17 Terras 
Inaproveitáveis 
18 Benfeitorias (casa, 
estábulo, açude, barrag.)

19 Matas e Florestas
ÁREA T O T A L 

OBS: I – CUIDADO! Quando duas ou mais culturas anuais ocupam a mesma 
superfície cultivada ou são plantadas em consórcio, essa área deverá ser contada 
APENAS uma única vez. 
OBS: II – Solicite PRIMEIRO a informação sobre a área em terras inaproveitáveis 
(pedregulho, areial etc.), DEPOIS sobre benfeitorias e o restante da área incluir em 
matas e florestas.

20 Peixe        

21 Camarão        

22 Caranquejo        

23 Siri        

24 Ostra        

25 Sururu        

26 Aratu        

27        

1 – Venda Direta (feiras-livres e/ou mercados) 2 – Venda Institucional (CONAB, Prefeitura, Escola, Creche)(A) Principal 

Comprador: 3 - Intermediário 4 - Cooperativa 5 – Agroindústria/ Beneficiamento 98 - Outro 



3.3 - Produção e Comercialização de Hortaliças: Safra 2005/2006. 
Destino da produção 

Comercializada Consumida pela família 

Produto 
(1) 

Área 
Plantada

(ha) 

Área 
colhida 

(ha) 
Produção

Total 

Unid 
(Kg, 
T ou 

pés...)
Quantidade 

Valor 
Total 
obtido 

(R$1, 00) 

Principal 
comprador

(A) 
Quantidade Unidade 

1 Alface         

2 Batata inglesa          
3 Berinjela          
4 Beterraba         

5 Brócolis          
6 Cebola          
7 Couve-flor          
8 Coentro          
9 Couve folha          
10 Cenoura          
11 Cebolinha          
12 Jerimum          
13 Maxixe          
14 Pimentão          
15 Quiabo          
16 Rúcula          
17 Tomate          
18 Plantas Medi          
19          

T O T A L          
1 – Venda Direta (feiras-livres e/ou mercados) 2 – Venda Institucional  (CONAB, Prefeitura, Escola)(A) Principal 

Comprador: 3 – Intermediário 4 – Cooperativa 5 – Agroindústria / Beneficiamento 98 – Outro

3.4 - Antes do Pronaf B (último ano NORMAL em que NÃO usou recursos do programa para 
produzir): ANO? ________ 

Destino da produção 
Comercializada Consumida pela família 

Produto 
(1) 

Área 
Plantada

(ha) 

Área 
colhida 

(ha) 
Produção

Total 

Unid 
(Kg, 
T ou 

pés...)
Quantidade 

Valor 
Total 
obtido 

(R$1, 00) 

Principal 
comprador

(A) 
Quantidade Unidade 

1 Alface         

2 Batata inglesa          
3 Batata doce          
4 Berinjela          
5 Beterraba         

6 Brócolis          
7 Cebola          
8 Couve-flor          
9 Coentro          
10 Couve folha          
11 Cenoura          
12 Cebolinha          
13 Jerimum          
14 Maxixe          
15 Pimentão          
16 Quiabo          
17 Rúcula          
18 Tomate          



19 Plantas Medi          
20          

T O T A L          
1 – Venda Direta (feiras-livres e/ou mercados) 2 – Venda Institucional  (CONAB, Prefeitura, Escola)(A) Principal 

Comprador: 3 – Intermediário 4 – Cooperativa 5 – Agroindústria / Beneficiamento 98 – Outro

3.5 - Produção e Comercialização de Frutas: Safra 2005/2006.  
Destino da produção 

Comercializada Consumida na UP FRUTA 
Área 
Plant 
(ha) 

Área 
colh. 
(ha) 

Prod. 
Total 

Unid 
(Kg, T 

ou 
pés...) Quant.

Valor 
Total (R$1, 00)

Principal  
Comprador (A)

Quantid. Unidade 

1 Abacaxi         

2 Acerola          
3 Abacate          
4 Banana         

5 Cajá          
6 Caju(pseudo-fruto)         
6.1 Caju(castanha)         
7 Cajarana          
8 Goiaba          
9 Graviola          
10 Jaca          
11 Limão          
12 Laranja          
13 Mangaba          
14 Manga          
15 Maracujá          
16 Mamão          
17 Melancia          
18 Melão          
19 Pinha           
20 Umbu          
21          

T O T A L          
1 – Venda Direta (feiras-livres e/ou mercados) 2 – Venda Institucional  (CONAB, Prefeitura, Escola)(A) Principal 

Comprador: 3 – Intermediário 4 – Cooperativa 5 – Agroindústria / Beneficiamento 98 – Outro

3.6 - Antes do Pronaf B (último ano NORMAL em que NÃO usou recursos do programa para 
produzir): ANO? _______ 

Destino da produção 
Comercializada Consumida na UP FRUTA 

Área 
Plant 
(ha) 

Área 
colh. 
(ha) 

Prod. 
Total 

Unid 
(Kg, T 

ou 
pés...) Quant.

Valor 
Total (R$1, 00)

Principal  
Comprador (A) Quantid. Unidade 

1 Abacaxi         

2 Acerola          
3 Abacate          
4 Banana         

5 Cajá          
6 Caju(pseudo-fruto)         
6.1 Caju(castanha)         
7 Cajarana          
8 Goiaba          
9 Graviola          
10 Jaca          
11 Limão          
12 Laranja          



13 Mangaba          
14 Manga          
15 Maracujá          
16 Mamão          
17 Melancia          
18 Melão          
19 Pinha           
20 Umbu          
21          

T O T A L          
1 – Venda Direta (feiras-livres e/ou mercados) 2 – Venda Institucional  (CONAB, Prefeitura, Escola)(A) Principal 

Comprador: 3 – Intermediário 4 – Cooperativa 5 – Agroindústria / Beneficiamento 98 – Outro

4 – Animais disponíveis na Unidade Produtiva (UP).  

 PRODUÇÃO ANO 2005/2006
 PRODUÇÃO ANO NORMAL ANTES DO 

PRONAF B 

 Venda de Animais Venda de animais 

  

Tipo  Total
Consumo 
Familiar Nº 

Valor 
Total 
(R$) 

Principal 
Comprador

(A) 

  

Total 
Consumo 
Familiar Nº    

Valor 
Total 
(R$) 

Principal 
Comprador

(A) 
1 Touros         
2 Vacas         
3 Novilhas           
4 Garrotes           
5 Bois de serviço         
6 Bezerros         
7 Frango de corte           
9 Galinha caipira           
10 Pato           
11 Guiné           
12 Peru           
13 Suínos           
14 Caprinos/Ovinos           
15 Pescados           
16 Eqüinos / Muares         
17 Asininos (Jumento)         
18 Abelhas/Colméias         
19           

1 – Venda Direta (feiras-livres/ mercados) 2 – Venda Institucional  (CONAB, Prefeitura, Escola) (A) Principal 

Comprador: 3 - Intermediário 4 - Cooperativa 5 – Agroindústria/ Beneficiamento 98 - Outros 

5 - Produtos processados e/ou beneficiados dentro da UP. (Transformação 
Caseira/Agroindústria Familiar (2005 / 2006) 

Produto produzido Quantidade 
Produzida 

Unidade Preço Médio de Venda 
por Unidade 

Quantidade 
Vendida 

Quantidade Consumida 
pela Família 

1 Carne bovina 
2 Carne suína 
3 Carne caprino/ovino 
4 Carne-de-sol 
5 Castanha processada 
6 Cachaça 
7 Couro 
8 Doce 
9 Ervas e produtos medicinais 



10 Farinha de mandioca 
11 Leite de vaca  
12 Leite de cabra 
13 Lingüiça  
14 Manteiga 
15 Mel 
16 Ovo 
17 Polpa de fruta 
18 Queijo 
19 Rapadura 
20 Outro: 

6 – O que o (a) Sr. (a) precisa para fazer esses produtos processados/beneficiados? Ano 
agrícola 2005/2006 (Somente o que for comprado)(Considerar matéria-prima e 
embalagens de todos os tipos)

Especificação  Quantidade Unidade Valor Pago por Unidade Observações sobre quantidades, etc 
1 Açúcar    
2 Coalho    
3 Garrafa 
4 Sal 
5 Saco plástico
6 Tripas 
7 Tempero 
8 Vasilhame 
98 Outro: 



7 – O que o (a) Sr. (a) usa na sua UP para a sua exploração agropecuária? 

III – MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENFEITORIAS: SAFRA 2005/2006  

8 - Qual o tipo de tração utilizada na UP? (Marque mais de uma alternativa se necessário) 
1 (  )  Tração Animal 2 (  )  Tração Mecânica (trator) 3 (  ) Tração Manual 

9 - Quais os equipamentos e máquinas de que dispõe? (marque mais de uma alternativa se 
necessário) 

1 (  )  Adubadeira 2 (  )  Semeadeira 3 (  )  Trator   4 (  )  Pulverizador  5 (  ) Forrageira 6  (  )  Trilhadeira 
7 (  )  Arado  8 (  )  Colheitadeira 9 (  ) Capinadeira 10 (  ) Ferramenta* 11(  ) Moto-bomba/bomba 
* Ferramenta = enxada, facão, foice. 12(  ) Nenhum 98 (  )  Outro: 

10 - Quais as técnicas de conservação/uso do solo adotadas na UP? (marque mais de uma 
alternativa se necessário) 

1 (  )  Queimada 2 (  )  Rotação de cultura 3   (  )  Adubação Verde 4 (  )  Adubação Orgânica 
5 (  )  Adubação química 6 (  )  Nenhum 98 (  )  Outro:

11 - Quais as benfeitorias existentes no estabelecimento? (marque mais de uma alternativa se 
necessário) 
  1 (  ) Casa   2 (  )  Chiqueiro/pocilga   3 (  )  Apiário    4 (  )  Obras de drenagem   5 (  )  Paiol/Tulha 
  6 (  ) Cerca   7 (  )  Galinheiro   8 (  )  Estábulo   9 (  )  Obras de irrigação 10 (  )  Tanque/Bovinho de
11 (  ) Açude 12 (  )  Aviário 13 (  )  Curral/potreiro 14 (  )  Cisterna 98 (  )  Outro: 

Especificação Unidade/Quantidade Valor Pago 
por Unidade

Local de compra 

SEMENTES   
1   
2   
3   

ADUBOS   
4 químico   
5 orgânico   

AGROTÓXICOS(fungicida, inseticida, herbicida, formicida)   
6   
7   

Carrapaticidas/Vermífugos/Desinfetantes/Vacinas   
8   
9   
10 Calcário   
11 Óleo diesel   
12Farinha de osso   
13 Melaço de cana   
14 Sal mineral   
15 Palma   
16 Rações   
17 Restos culturais   
18Torta de mamona   
19 Uréia   
98 Outro:   



12 - Instrumentos utilizados na pesca 
  1 (   )  Rede           2 (  )  Linha   3 (  ) Ratoeira     4 (  ) Covo peixe        5 (  ) Covo camarão 
  6 (   )  Isca                   7 (  ) Tarrafa      8 (  ) Facho   9 (  ) Gaiteira   10 (  ) Caulo p/camarão 
11 (   ) Vara de pescar     12 (  ) Camboa    13 (  ) Molinete    14 (  ) Mangua 15 (  ) Coleta sururu 
16 (   ) Anzol        17 (  ) Tetéia        18 (  ) Espião      19 (  ) Saburica      20 (  ) Molho de palha de coqueiro 
21 (   ) Coleta manual   98 (  )  Outro: 

IV – ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
13- Recebe assistência técnica? 

1 (  )  Sim Desde quando? _________________________________  2 (  )  Não  

14 – De quem recebe assistência técnica? (Marque mais de uma 
alternativa se necessário). 

15 - Qual o grau de satisfação em relação à assistência técnica que recebe: 
1 (    ) Muito satisfeito 2 (    ) Satisfeito         3 (    ) Insatisfeito        4 (    ) Não sabe/não respondeu 

16 – Que orientação tem sido dada pela assistência técnica? 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 

  1. Técnicas sobre conservação do solo 2.Técnicas de utilização de fontes de água  3. Técnicas sobre criação de animais 
  4.Técnicas sobre produção de lavoura  5. Técnicas sobre pastagens   6. Controle de pragas e doenças 
  7. Construção de benfeitorias 8. Psicultura  9. Comercialização 
10. Vacinação 11. Gerência do estabelecimento 98. Outro: 

17 - Assinale em quais atividades de extensão rural e/ou informação técnica participa. (SIM) = 1/ e 
(NÃO) = 2 

1 (   ) Escuta programas de rádio/TV sobre técnicas agrícolas 2 (   ) Participa de demonstrações de novos produtos e/ou dias de campo 
3 (   ) Participa e/ou visita feiras e exposições agropecuárias 4 (   ) Assiste palestras ou apresentação sobre temas agropecuários 
5 (   ) Lê livros/cartilhas sobre agricultura e atividades rurais 98 (   ) Outro: 

V – SOBRE O FINANCIAMENTO DO PRONAF B 

  1(  )  Técnicos (a) de empresa 
privada de ATER

2 (  )  Técnicos (a)  de 
agroindústrias

3 (  )  Técnicos (a) EMATER/ 
DEAGRO

  4(  )  Técnicos (a)  de cooperativas 5 (  )  Técnicos (a)  
autônomos

6 (  )  Técnicos (a) da prefeitura 
municipal

  7(  )  Técnicos (a) de associações 
de produtores 

8 (  )  Técnicos (a)  de 
sindicatos 

9 (  )  Técnicos (a) de ONG´s 

10(  ) Colônia de Pescadores/SEAP 98 (  )  Outro: 



18 - Como tomou conhecimento do Pronaf B? 
1   (    ) Banco 2   (   ) Vizinho (a)     3   (   ) Parente       4 (    ) Prefeitura    
5   (    ) Sindicato   6   (   ) Técnico(a) de extensão pública 7   (   ) Político   8 (    ) Jornal/rádio/te
9   (    ) Cooperativa 10 (   ) Técnico(a) de extensão privada   11 (   ) Associação local 12(   ) Igreja     
13 (    ) Divulgação do CMDRS 14 (  ) Colônia de Pescadores/SEAP 15 (   ) Não lembra 98(   ) Outro: 

19 – Através de que teve acesso ao Pronaf B?  
1 (   )  Associação 2 (   )  Direto com o Banco  3   (   ) EMATER/DEAGRO 
4 (   ) Prefeitura 5 (   )  Colônia de pescadores 98 (   ) Outro: 

20- O financiamento foi feito de que forma? 
1 (    )  Individualmente 2 (   )  Junto com outros agricultores (grupo) 98 (   )  Outros:

21 – Como recebeu o empréstimo? 
1 (    )  Dinheiro 2 (   )  Depósito em conta 3 (   ) Em cheque 98 (   )  Outros:

22 - Situação atual do empréstimo: (S = Sim/ N= Não)
Pagou Ainda vai Pagar? 

Fez Pronaf B S/N 
Valor 
(R$ 

1,00) 
Nº Parcelas Qdo? (mês) Qto? (R$) Nº Parcelas Qdo? (mês) Qto? (R$) 

1. 2004        
2. 2005         
3. 2006         

23 – Existe outro membro na família que recebe Pronaf?         
1 (     ) Sim 1.1 (    ) Pronaf A    1.2 (    ) Pronaf B 1.3 (     ) Pronaf C 1.4 (    ) Pronaf M
2 (     ) Não 1.5 (    ) Pronaf Jovem 1.6 (    ) Pronaf Agregar 1.7 (     ) Pronaf  Integrar 98 (     ) Outro: 

24 - Com quem obteve a declaração de aptidão (DAP)?
1 (     ) Sindicato 
rural    

2 (     ) Assistência técnica 
pública    

3 (     ) Assistência técnica 
privada    

98 (     ) Outro: 

25 - Pagou para receber a declaração de aptidão?   
1 (     ) Sim   1.2  (    ) Quanto? R$:  2 (    ) Não   

26 - Que garantias foram solicitadas pelo banco para o Pronaf B? 
1 (   ) Nenhuma 2 (    ) Alguma Qual? 

27 - Foi exigida alguma documentação do imóvel para o financiamento do Pronaf B? 
1 (     ) Não 2 (     ) Sim 2.1Qual? 

28 – Que documentação pessoal foi exigida para o financiamento do Pronaf B? 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

1 CPF 2 RG  3 Comprovante de votação 4 Comprovante de residência 5 Certidão SPC/Serasa 98 Outro: 

29 - Como se sentiu ao chegar ao banco? _______________________________ 

_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

1 À vontade 2 Constrangido (a)   3 Acanhado (a)  4 Temeroso (a) 5 Humilhado (a) 6 Apoiado (a) 98 Outro



30 - Para que pretendia o financiamento? _______________________________ 

________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

1. Custeio agrícola 2. Custeio pecuário  3. Construção de curral /estábulo 4. Cerca 
5. Compra de animais 6. Compra de máquinas/beneficiamento 7. Construção de açude/cisterna 8. Comprar terra 
9. Pagar outras dívidas 10. Reforma de instalações 11. Outras Instalações 98. Outros: 

31 - Em que aplicou realmente os recursos do Pronaf B? 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

1. Custeio agrícola 2. Custeio pecuário 3. Comprar terra 4. Compra de Animais 
5.Construção de instalações 6.Construção açude/cisterna 7. Compra de máquinas 8. Atividade não-agrícola 
9. Bens de consumo durável 10. Pagamentos de dívidas 11. Outros investimentos 98. Outro: 

32 - Qual a principal dificuldade para utilizar o Pronaf B? 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

1. Nenhuma 2. Recursos aquém do necessário 3. Atraso na liberação do crédito 4. Fiscalização do crédito  
5. Exigências do banco 6. Prazo de amortização curto 7. Encargos financeiros altos 8. Tirar documentos 
9. Não sabe informar 98 Outro: 

          
33 – Através de que meio o banco tem dado informação sobre o Pronaf B? 

___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

1. Nenhuma 2. Rádio 3. Rádio comunitária 4. Assistência 
técnica 

5.Reuniões 
comunitárias 

6. Sindicato 7. CMDRS 8. Amplificador da 
cidade 

98. Outro: 

34 – O que o Sr. (a) pensa a respeito do pagamento do Pronaf B? 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 

1. Faz questão de pagar antes do vencimento 2. Vai aguardar que o governo perdoe ou reduza o valor das parcelas
3. Pagará no vencimento 4. Deixará de pagar se os demais não estiverem pagando
5. Dependerá do rendimento (retorno) das atividades 6. Não sabe ou não quer responder 98. Outro:

35- Quando o Sr. (a) assinou o contrato as informações dadas pelo banco ajudaram o Sr. (a) a 
trabalhar com o crédito? 



1 (    ) Sim 2 (     ) Não     3 (    ) Em parte      4 (    ) Não foi dada nenhuma informação 

VI - SOBRE O IMPACTO DO PRONAF B 

36 – Em que mudou a vida de sua família após a utilização do Pronaf B? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

1. Passou a produzir mais e melhor 2. A família passou a viver melhor 3. As pessoas se organizam mais 
4. Em nada modificou 5. A família passou a desentender-se 6. Não teve impacto importante 
7. Perdeu a tranqüilidade 98. Outro: 

37 - Indicaria o Programa para outras pessoas? 
1 (    ) Sim 2 (    ) Não 3 Não sabe       4 (    ) Por quê? 

38 – Além do Pronaf B obteve outros financiamentos/empréstimos no último ano agrícola 
(2005/2006)?

1 (    ) Sim          2  Não (    ) 3 (    ) Não sabe/não respondeu 

39 - Em caso afirmativo, informar:

Tipo
Finalidade 

(A) 
Valor (R$) Taxa de juros 

 (mês/ano) 
Valor da prestação (R$) 

(mês/ano) 
 Legenda: (A) 

1. Intermediário      1 Custeio
2.Agiota      2 Investimento
3.Comerciante/atacadista      3 Comercialização
98 Outro:      

VII – ASPECTOS GERAIS DA RESIDÊNCIA/ FAMÍLIA 

40 - Qual o principal tipo de energia (luz) utilizado? (Marque com um X 
nos dois Tipos: Residência e UP) 

Tipos 1. Rede elétrica 2. Catavento 3. Gerador  
Residência    
Unidade Produtiva (UP)    

98. Outro: 

41 - Qual a principal forma de abastecimento de água utilizada? (Marque com um X nos dois 
Tipos: Residência e UP) 



Tipos 1. Rede 
Geral 

2. Carro-pipa 3. Poço/ 
Nascente 

4. Torneira  
pública 

5. Cisterna 6. Rio/Açude/ 
Barreiro 

Residência       
Unidade Produtiva (UP)       

98. Outro: 

42 - Qual o principal tipo de escoamento sanitário utilizada? (Marque com um X nos dois Tipos: 
Residência e UP) 

Tipos 1. Fossa séptica 2. Fossa comum (rudimentar) 3.Rede Geral 
Residência    
Unidade Produtiva (UP)    

98. Outro: 

43 – Número de cômodos que a residência possui:________________________ 

44 - Qual o principal material utilizado na construção da residência? 
1 (  )  Alvenaria 2 (  )  Madeira 3 (  )  Taipa 4 (  ) Outros 

45 - De onde vêm os alimentos consumidos pela sua família? (Enumere por ordem de importância)
1(  ) Vem da produção (roça) 2 (  ) Feira-livre 3(  ) Supermercado 4 (  ) Bodega/Venda/Mercearia 98(  ) Outros 

46 - O Sr(a) considera que a alimentação da sua família é em quantidade suficiente para todas as 
pessoas?  

1 (     ) Sim 2 (     ) Não 3 Por quê?  

1. Alimento está muito caro 2. A roça não dá mais 3. A família cresceu muito 4. Falta dinheiro para comprar alimento 
98. Outra 

47- O Sr(a) considera que a alimentação da sua família tem variedade? 
1 (     ) Sim 2 (     ) Não 3 Por quê?  

48 – Nos últimos 3 meses o (a) Sr. (a) sentiu PREOCUPAÇÃO de que a comida na sua casa iria 
acabar e não tinha dinheiro para comprar mais alimento?  

1 (    ) Não 2 (     ) Frequentemente 3 (     ) Algumas vezes 4 (   ) Não sabe ou se recusa a responder

49 – Nos últimos 3 meses o (a) Sr. (a) não pode OFERECER A(S) CRIANÇAS uma alimentação 

variada porque não tinha dinheiro para isto? 

50 – Durante a semana, qual a freqüência das refeições na sua família?  

51 - Com que freqüência os alimentos listados abaixo estão presente na alimentação da sua família? 

Faça um X NA COLUNA correspondente e ASSINALE SOMENTE UMA opção.

1. Não há variedade 2. Falta dinheiro para comprar outros alimentos 3. Não tem onde comprar 98. Outra:

1 (    ) Não 2 (     ) Frequentemente 3 (     ) Algumas vezes 4 (   ) Não sabe ou se recusa a responder

REFEIÇÃO DIAS POR SEMANA 
Todos os dias Alguns dias Nenhum dia 

1 Café da manhã / Desjejum    
2 Almoço    
3 Jantar    



 Alimentos/Produtos Todos  
os dias 

4 a 6  
vezes/semana

1 a 3  
vezes/semana Dificilmente 

Não 
come 

01 Arroz       
02 Biscoitos bolos ou salgadinhos       

03 Milho/farinha de milho/fubá/Cuscuz      
04 Mandioca ou farinha de mandioca       
05 Pão       
06 Macarrão       
07 Macaxeira/Batata doce/batatinha       
08 Leite       
09 Queijo/iogurte/coalhada/requeijão/nata       
10 Ovos       
11 Verduras/ legumes       
12 Frutas/ suco natural de frutas       
13 Feijão       
14 Carne vermelha/frango/porco/miúdos       
15 Peixe       
16 Salsicha/mortadela/lingüiça/salame/presunto       

17 Mel/melado/açúcar       
18 Doces/geléias/sorvete       
19 Refrigerantes/sucos industrializados       
20 Margarina/manteiga/banha/óleo       
21 Café/chá       
22 Outro:      
       
       
Observações importantes: 

VIII – PROBLEMAS, ATITUDES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

52 - Participa de alguma organização social? 

53 - Quais os maiores problemas que o produtor rural tem atualmente? 

54 - Como vê seu futuro e o da família? 

DEPOIS DO Pronaf  B ANTES DO Pronaf B 
Vínculo Vínculo Tipo 

Sim Não Sócio Diretoria Outro Sim Não Sócio Diretoria Outro 
1. Sindicato           
2. Cooperativa de produtores           
3. Associação           
4. CMDRS           
98. Outros           



55 - Pretende encaminhar seus filhos para outra atividade diferente da sua? 
1 (  )  Sim 2 (  )  Não 3 Por quê?  

56 - Depois do financiamento do Pronaf B, algum membro da família que morava/trabalhava na 
UP precisou ir trabalhar fora da UP? 
1 (  )  Não        2 (  ) Sim Quantos? Por quê?

57 - Depois do financiamento do Pronaf B, algum familiar que morava/trabalhava fora precisou 
voltar para a UP? 
1 (  )  Não        2 (  ) Sim Quantos? Por quê?

58 - Em que LOCAL o Senhor(a) e sua família gastam a maior parte do dinheiro que ganham? 

59 - Em quem o Senhor(a) tem MAIS CONFIANÇA E CREDIBILIDADE (Enumerar 3 por 
ordem de importância):

1 (   ) Parentes próximos 6 (   ) No pessoal da Prefeitura (funcionários, agentes de saúde, etc) 

2 (   ) Nos vizinhos (as) 7 (   ) Nos Vereadores (as) do município 
3 (   ) Nos (as) dirigentes do seu sindicato 8 (   ) Nos compradores/ intermediários (as) que adquirem sua produção agrícola 
4 (   ) No pastor (a) e/ou padre da Igreja 9 (   ) Nos técnicos (as)e/ou pessoas ligadas as agroind/cooperativ com as quais trabalha 

5 (   ) Nos técnicos (a) da Emater 10(   ) Não sabe/não respondeu 98(   ) Outro: 

60 - Em quem o Senhor(a) NÃO TEM CONFIANÇA E NEM CREDIBILIDADE  (Enumerar 3 por 
ordem de importância): 

1 (   ) Parentes próximos 6 (   ) No pessoal da Prefeitura (funcionários, agentes de saúde, etc) 

2 (   ) Nos vizinhos (as) 7 (   ) Nos Vereadores (as) do município 
3 (   ) Nos (as) dirigentes do seu sindicato 8 (   ) Nos compradores/ intermediários (as) que adquirem sua produção agrícola 
4 (   ) No pastor (a) e/ou padre da Igreja 9 (   ) Nos técnicos (as)e/ou pessoas ligadas as agroind/cooperativ com as quais trabalha 

5 (   ) Nos técnicos (a) da Emater 10(   ) Não sabe/não respondeu 98(   ) Outro: 

61 – O que o Sr. (a) acha que podia ser feito para o Pronaf B funcionar melhor? 

X – DESPESAS 
62 - O senhor teve despesa com mão-de-obra contratada no último ano?  [Ano agrícola de 
2005/2006]

1 (    ) Na própria comunidade onde residem 2 (    ) No centro urbano da cidade a que pertence a localidade/distrito onde residem 
3 (    ) Na cidade-pólo mais próxima (cidade maior da região) 98 (    ) Outra localidade: 



    
63 - Outros gastos (valores anuais) [Ano agrícola de 2005 / 2006]

Discriminação 
Valor R$ (indicar se é 

por mês ou ano) Discriminação 
Valor R$ (indicar se  

é por mês ou ano) 
1 ITR – Imposto da Terra  2 Luz elétrica  
3 Arrendamento  4 Gás (GLP)   
5 Contribuição Sindical (mensalidade/anuidade)  6 Lenha  
7 Água encanada (taxa, etc)  98 Outro:  

64- Assinale e informe com quais outras fontes de renda sua família contou no último ano agrícola 
(2005/2006). 

  TIPOS DE RENDAS  VALOR (R$) TOTAL RECEBIDO  
1 (    ) Aluguéis recebidos de imóveis residenciais/comerciais 
2 (    ) Aluguéis recebidos de tração animal 
3 (    ) Aluguéis recebidos de frete de transporte 
4 (    ) Aluguéis recebidos de máquinas e equipamentos 
5 (    ) Remessas em dinheiro recebido de familiares de forma periódica 
6 (    ) Pensões judiciais 
7 (    ) Juros recebidos de empréstimos para terceiros 
8 (    ) Juros de aplicações financeiras ou poupança 
98 (  ) Outro: 

65- No último ano agrícola (2005/2006) o dinheiro da aposentadoria ou pensão foi utilizado, de 
alguma forma, em atividade produtiva?     No que foi utilizado a aposentadoria ou pensão? 

1 (     ) Sim  1.1 (    ) Aplicação na atividade agrícola 
2 (     ) Não   1.2 (    ) Aplicação na atividade não-agrícola 
3 (     ) Não sabe/ não respondeu  98  (    ) Outro:  

66 - A família recebe algum tipo de benefício/ajuda em dinheiro? (Anotar o Valor)
1 (    )Sim  2 (    )  Não 3 (     )  Não sabe / Não respondeu 
1.1 (    ) Bolsa Escola R$ 1.2 (    ) Programa estadual R$ 1.3 (    ) Bolsa Família: R$ 1.4 (    ) PETI: R$ 
1.5 (    ) Auxílio a portadores de Deficiência/ Idosos R$ 1.6 (    ) Vale Gás: R$   1.7 (    ) Programa municipal R$ 
1.8 (    ) Parentes/amigos/organ. Comunitárias R$ 1.9 (    ) Seguro safra: R$ 98  (    ) Outro: 

67 – Quando sobra algum dinheiro em que o Sr. (a) utiliza?
1 (     ) Não sobra 2 (   ) Guarda 3 (    ) Alimentos industrializados
4 (     ) Estoque de alimentos 5 (    ) Bens de consumo durável (TV, Geladeira, fogão ) 98  (    ) Outro: 

68 – Quais dos programas abaixo o Sr. (a) e a sua família tem acesso
1 (     ) PSF (Prog. Saúde Família) 2 (    ) Educação Jovens e Adultos 3 (   )  Aleitamento materno 
4 (    ) Programa do leite 5 (    ) Cesta Básica 6 (   ) Brasil Sorridente/CEO 98 (    ) Outro: 

HORÁRIO DE TÉRMINO DA ENTREVISTA: ____________ hora 

OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR: condições gerais em que foi aplicado o questionário. 

Formas de contratação 
Nº de 

pessoas
Número de dias  

trabalhados no ano/mês 
Valor total  

pago (R$)(*) 
1 Assalariado permanente agrícola (**)    
2 Trabalho agrícola temporário (**)    
3 Empreitada agrícola (**)    
4 Contratação de Serviços de Máquinas (trator, etc) para plantio, colheita, etc    
5 Diarista    
6 Contratação de serviço de tração animal    
7    
(*) Incluir as despesas com transporte e alimentação, quando houver. 
(**) Atividades Agrícolas: considera-se todas aquelas que envolvem a participação direta na produção animal e vegetal.
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