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“Existe algo mais entre o Estado e o mercado (ou entre 

o Estado e sociedade civil) do que podem supor as 

nossas vãs dicotomias” (MORAIS, 2003: 127). 
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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo estudar o ambiente institucional para a implementação 

de políticas de financiamento direcionadas à agricultura familiar.  A hipótese central 

é que, apesar de todas as mudanças ocorridas nas normas de crédito, no sentido de 

reduzir os obstáculos existentes para o acesso dos outsiders, permanece o mesmo 

arranjo institucional que deu apoio à modernização – cristalizador de estruturas 

reforçadoras dessa exclusão. O pressuposto mais relevante é que os agricultores 

pobres são os mais expostos às limitações institucionais. Os conceitos de arranjo 

institucional e de ambiente institucional utilizados neste trabalho foram construídos 

com apoio da escola institucional, contemplando-se a dimensão econômica, a 

sociologia das organizações e a ciência política. Na relação das mudanças 

institucionais com a atuação estatal, foi importante a leitura de teóricos que refletem 

sobre a autonomia relativa do Estado e de estudiosos do Estado Brasileiro. A parte 

empírica constou de uma pesquisa em que foram aplicados questionários com 

agricultores beneficiados e não beneficiados com o PRONAF B, em treze municípios 

do Rio Grande do Norte. Em cada município, foram realizadas entrevistas com 

quatro de seus principais mediadores . Os resultados da pesquisa ratificaram a 

hipótese do trabalho de que a concepção das políticas públicas não leva em conta o 

papel das instituições no comportamento e nas escolhas dos agentes individuais e 

coletivos, depreendendo-se que essa política, como outras, carece de mediações 

que transcendam a racionalidade dos marcos legais. 

Palavras-Chave: Modernização da agricultura - Regulação estatal – 

Instituições – PRONAF B 
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ABSTRACT

This work aims to study the institucional environment for the implementation of 

financing policies directed to familiar agriculture.  The central hypothesis is that, 

although all changes occured  in the credit norms, in order to  reduce the existing 

obstacles for the access of outsiders, the same institucional arrangement remains 

which gave support to the modernization - crystallizer of strengthening structures of 

this exclusion.  The most relevant pressuposition is that the poor agriculturists are the 

most displayed to the institucional limitations. The concepts of institucional 

arrangements and environments used  in this work had been constructed with 

support of the institucional school, contemplating itself  the  economic dimension, the 

organizational sociology and political science. In the relation of the institucional 

changes with the state performance, the theorist reading was important that reflect on 

the relative autonomy of the State and studious of the Brazilian State. The empirical 

part consisted of a research which  had been applied  questionnaires with benefited 

and non-benefited agriculturists with PRONAF B, in thirteen cities of Rio Grande do 

Norte.  In each city, interviews with four of its main mediators had been carried out. 

The research results had ratified the hypothesis of the work of that the conception of 

the public policies does not take in account the institution role in the behavior and the 

choices of the individual and collective agents, inferring itself that this policy, as 

others, lacks of mediation  that exceed the rationality of legal landmarks.

Key-Words: Modernization of agriculture – State Regulation – Institutions – 

PRONAF
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INTRODUÇÃO

O espaço reservado para a maioria da população rural nas políticas públicas 

sempre foi precário, restringindo-se quase sempre a programas compensatórios e de 

alcance social limitado. Mesmo os grupos sociais que conseguem se organizar para 

ter acesso a políticas de promoção carecem de representação suficiente, o que 

resulta numa participação apenas pontual nas agendas de governo. Isso exige 

desses movimentos sociais uma permanente mobilização para sustentar uma 

expectativa de mudanças que leve em conta a seriedade de suas demandas. 

A experiência brasileira na implementação de políticas públicas direcionadas 

às populações excluídas no meio rural vem demonstrando que não bastam apenas 

os marcos legais para a redução do passivo social. Particularmente, a política de 

crédito rural praticada desde o período da modernização comprovou, em diversos 

estudos realizados, a ineficácia dessas ações corretivas praticadas isoladamente. 

Todos os programas desse tipo concebidos pelo Estado e, de modo geral, o próprio 

sistema nacional de crédito rural continham em suas regras um tratamento 

diferenciado para os pequenos agricultores. Mesmo aqueles que foram direcionados 

para a pequena produção – tal como o POLONORDESTE, o Projeto Sertanejo e, em 

alguns aspectos, também o PROTERRA – não conseguiram beneficiar os mais 

pobres nesse esforço de modernização; pelo contrário, grande parte dos grupos 

rurais é vítima dessas mudanças.

Num sentido contrário a essa regra, em meados da década de 90, surge o 

PRONAF, direcionado exclusivamente aos agricultores familiares. A concepção 

desse programa atendeu a um antigo anseio das representações de trabalhadores e 

pequenos agricultores rurais como também às reivindicações de organismos 

internacionais, como a FAO, preocupados com as conseqüências da revolução 

verde para a maioria da população que residia no campo brasileiro.

Essa política pública representou um avanço significativo em relação a outras, 

pelas seguintes razões: por constituir-se, em primeira mão, em uma política de 

crédito direcionada à agricultura familiar, por apostar na mobilização dos 

beneficiários e por exigir parcerias locais. Durante sua operacionalização, diversas 

mudanças vêm se efetivando, no sentido de aperfeiçoamento das normas, sempre 

objetivando ampliar o número de beneficiários. 
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Diversos estudos têm apontado para a relevância do PRONAF, haja vista as 

dificuldades históricas do sistema nacional de crédito rural para levar adiante o 

propósito de ampliar o atendimento a essa categoria, frente às demandas da 

agricultura patronal, esta, sim, efetivamente beneficiada com os diversos programas 

que surgiram desde a promulgação do Sistema Nacional de Crédito Rural em 1967. 

Embora esses programas, em suas normas, contemplassem os pequenos 

produtores com juros mais baixos e prazos maiores de amortização, esse propósito 

só se realizava parcialmente na ponta de operacionalização do sistema.

Apesar disso, estudos realizados nos últimos cinco anos, como os de 

Abramovay (2002), têm evidenciado a dificuldade do PRONAF para ampliar sua 

base social, depreendendo-se dessa posição do autor, diante da persistente 

exclusão dos agricultores mais pobres, a necessidade de expansão do quadro de 

beneficiários, com a promoção de condições efetivas de acesso, com autonomia, 

para essas famílias.

Por outro lado, observa-se que o esforço do Estado para ampliar o quadro de 

beneficiários, por meio de uma maior disponibilidade de recursos, não teve o 

sucesso almejado, porque, não sendo aplicados os recursos em poder dos agentes 

financeiros, vem sendo recorrente o retorno de parte substancial dos valores postos 

à disposição para atender à demanda da agricultura familiar. 

É de se reconhecer, portanto, que as políticas públicas, como, de resto, vem 

ocorrendo historicamente com outras formas de intervenção, dependem de um 

ambiente institucional receptivo1 para sua mediação. Uma maior disponibilidade de 

recursos, embora se constitua sempre em prioridade por parte dos governos, não 

resulta em distribuição mais eqüitativa dos resultados. 

A preocupação de Ricardo Abramovay (2002) é trazida para o contexto deste 

trabalho, momento em que o PRONAF é preconizado como um exemplo de política 

pública, na perspectiva de compreender os óbices à ampliação de seu quadro de 

beneficiários. O foco deste trabalho se assenta nos mecanismos institucionais que 

intermedeiam programa e público-alvo.

O mesmo Abramovay (2001) reforça a necessidade de se compreender o 

mercado de crédito e as dificuldades de acesso dos agricultores, indo além da 

1 Entendendo-se ambiente institucional, nesse contexto, como um conjunto de organismos, regras, 
convenções e valores, que, na forma como intermedeiam a implementação das políticas públicas vis
a vis demandas locais, findam determinando os resultados dessas políticas.
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assimetria de informação. Sugere o autor que sejam estudados os diferentes 

segmentos sociais que constituem esses mercados e o ambiente institucional em 

que estão imersos.

Diante do pressuposto de que é mais precária a inclusão das populações 

mais pobres e desorganizadas, fez-se opção para estudar o PRONAF “B”, mesmo 

que se tendo de submeter às dificuldades acarretadas por mudanças significativas 

nos seus marcos legais, ultimamente, fruto, em grande parte, de pesquisas já 

realizadas.

Acontece que os trabalhos já realizados contemplando a ação do Estado 

sobre as populações rurais excluídas das políticas públicas não se situaram mais 

diretamente no que é o fulcro dessas dificuldades - as estruturas constituídas 

historicamente como produto das mediações existentes, aqui denominadas 

genericamente de instituições. Por isso, a questão central deste trabalho de 

pesquisa é: diante da complexidade dos problemas encontrados no meio rural 

e de uma realidade cuja tônica é a exclusão e a degradação, que eficácia 

possuem as políticas públicas cujos formatos são concebidos 

desconhecendo-se a natureza reguladora das instituições nos 

comportamentos e nas escolhas individuais e coletivas? Além disso, podem 

esses arranjos institucionais serem idealizados para atuar isoladamente, 

secundarizando a importância da mobilização e ainda voltados ao 

produtivismo ? 

No Brasil, os conflitos entre as ações públicas e o meio agrário são intensos, 

devido à dívida social construída no transcorrer da história deste país, onde o poder 

sempre esteve de mãos dadas com a posse da terra e foi exercido plena e 

soberanamente na direção da preservação dessa característica. As agendas 

políticas, mesmo que eventualmente tenham atentado para a correção das 

assimetrias de acesso aos direitos mais elementares, raras vezes conseguiu 

transformar isso em realidade. As políticas públicas, diante da natureza dual do 

campo, findaram atingindo desigualmente seus potenciais beneficiários e suas 

expectativas de demanda, reproduzindo, assim, instituições que apenas reforçam a 

exclusão, a desconfiança, a deserção, o isolamento e a falta de reciprocidade.  

Em boa medida, essa frustração decorre do fato de que os principais agentes 

de mediação dos esforços despendidos estão sempre sob controle dos “donos do 

poder” local. As estruturas existentes nutrem um certo mimetismo para adequar-se 
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às regras, mascarando resistências e reforçando as dificuldades para qualquer 

tentativa de mudança na correlação de forças. A forma como o Estado tem operado 

acirra mais essas resistências, na medida em que este, para exercer sua 

governabilidade, se sujeita a acordos que fortalecem as oligarquias e acentuam a 

dependência para com o clientelismo, numa construção perversa de subalternidade. 

O mais grave de tudo isso é que as populações locais, em sua maioria 

excluídas de quaisquer benefícios, muitas vezes sem capacidade de exercer 

requisitos mínimos de cidadania, vivem à mercê de arranjos institucionais sob 

controle do poder de mando. O produto dessa dependência é um ambiente também 

pouco propício a mudanças, porque o nível de compreensão dos agentes principais 

não permite alternativas diferentes daquelas com que estão familiarizados, e os 

beneficiários, sempre carentes de atendimento de demandas urgentes, cristalizaram 

escolhas que poucas vezes apontam para sua autodeterminação.

A hipótese mais relevante é que a falta do sucesso previsto nessa empreitada 

para promover um apoio mais eficaz aos grupos excluídos do campo decorre de 

uma separação entre os marcos legais que apóiam as intervenções e o ambiente 

institucional onde elas se efetivam, mais adequado ao produtivismo e com pouca 

sensibilidade para perceber a natureza complexa das demandas existentes. Assim, 

só o surgimento de novas institucionalidades2 proporcionando maior capacidade de 

mobilização e de instituir consensos, permitiria uma explicitação mais clara das 

demandas, o atendimento destas e a inserção da maioria da população mais pobre. 

É importante ressaltar que essa discussão não significa a reificação do 

Estado como deus ex-maquina, nem da mobilização social como solução para todos 

os impasses da realidade social. O pressuposto é que, sendo capaz de produzir e 

fazer cumprir regras, o Estado pode criar espaços estratégicos de interação dos 

atores sociais, assegurar o cumprimento de acordos e equilibrar o acesso a 

informações, potencializando as políticas públicas. Os grupos organizados podem 

ser parceiros importantes na medida em que, exercendo funções de controle social e 

colaborando para a concepção e a implementação das políticas,  ensejarão o 

constructo de novas estruturas de mediação.

Por conseqüência, as hipóteses de trabalho refletem a consciência de que as 

intervenções na sociedade não ocorrem num vácuo, sem custos de transação nem 

2 A saber: novos espaços para resolução dos conflitos, democratização dos direitos de propriedade, 
aperfeiçoamento dos critérios de associativismo, mais facilidade na intermediação dos contratos, etc. 
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conflitos políticos, e que os scripts dos organismos concebidos racionalmente 

constituem apenas uma parcela dos processos sociais em curso, nem sempre a 

mais representativa. Nesse contexto, surgem as seguintes hipóteses: 

O ambiente institucional condiciona as ações promovidas através do 

Estado, com os grupos cooperando e potencializando, ou resistindo, 

impregnando seus objetivos e metas com mudanças estruturais que 

produzem resultados inesperados; 

As políticas públicas direcionadas para o meio rural, desde a 

modernização, mesmo contendo regras que privilegiam os mais pobres, 

não promovem mudanças substantivas, por conta do ambiente 

institucional prevalecente, impregnado de velhas convicções, que 

impedem a apropriação das transformações ocorridas nas estratégias 

de sobrevivência das populações excluídas. 

A escolha do PRONAF B veio atender a um antigo anseio deste pesquisador 

quanto ao atendimento das causas da persistente exclusão dos agricultores das 

políticas de crédito, mesmo daquelas que tinham implícita essa prioridade. Durante 

quase duas décadas trabalhando com crédito rural, esse fato sempre se constituiu 

de uma grande interrogação para o autor deste trabalho. 

Reunindo hoje o referencial teórico adequado para um empreendimento 

dessa natureza, o autor faz uma caminhada nos diversos ramos da escola 

institucional, incorporando à discussão do institucionalismo econômico alguns 

referenciais  da sociologia das organizações  e da ciência política, por entendê-los 

como indispensáveis para a construção das idéias de arranjo institucional e de

ambiente institucional. Na sua compreensão, com esse esforço, obtém um sentido 

mais amplo para os dois conceitos utilizados na teoria da firma e dá sentido mais 

objetivo à idéia genérica de ambiente institucional  empregada pela ciência política.

A inquietação com o comportamento dos agentes de mediação e dos 

beneficiários da política pública, de cujas concepções dependem os resultados 

dessas ações, orientou uma discussão teórica um pouco mais centrada quanto aos 

níveis de racionalidade dos indivíduos, para a qual foram fundamentais os autores 

da economia institucional, principalmente Douglass North. Mesmo ancorado nessa 

racionalidade limitada, no entendimento desse autor, as escolhas realizadas 
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implicam maximização da satisfação, o que concede certo caráter hedonista à 

atuação dos indivíduos e dos grupos. Paradoxalmente,  resumindo-se apenas a 

constrangimentos, em detrimento de um papel mais relevante na promoção de 

vocacionalidades, as instituições perdem seu sentido como meios para  conceder a 

maximização de satisfação.

Por outro lado, o autor deste trabalho tem como pressuposto o fato de que as 

decisões dos indivíduos e grupos sofrem a influência direta da própria ação pública, 

como, de resto, esta também se impregna das influências do próprio meio, razão por 

que retornou aos velhos institucionalistas e, dentre os novos, por sua proximidade, 

ao pensamento alternativo de Goffrey Hodgson.

Esses grupos também têm suas escolhas condicionadas por diversas 

intervenções estatais a que foram submetidos historicamente, razão por que foram 

importantes as reflexões de Robert Putnam e Theda Scocpol e de estudiosos do 

Estado Brasileiro, como Luís Fiori, Marcel Bursztyn e Victor Nunes Leal.

Isso posto, é propósito deste pesquisador ampliar o campo de estudo da 

teoria institucional, aplicando-o basicamente ao meio rural, no sentido de 

compreender critérios de escolha dos atores sociais, em permanente transformação 

na sua relação com a modernidade. Essa tarefa implicará a necessidade da adesão 

de investigadores de outros campos das ciências sociais, principalmente, que 

tenham interesse de aprofundar-se na teoria institucional. 

 Este trabalho é constituído de três capítulos, sendo o primeiro uma leitura do 

processo de regulação estatal para a modernização da agricultura, enfatizando-se o 

papel do sistema nacional de crédito rural como veículo para introdução de novas 

práticas e de insumos modernos, as mudanças dos mecanismos de  financiamento 

decorrentes da crise fiscal do Estado e do ajustamento deste aos interesses dos 

complexos agroindustriais. 

Esse primeiro capítulo ressalta o problema da exclusão da maioria da 

população rural desse processo de mudança, as pressões dos movimentos sociais e 

o surgimento do PRONAF como um esforço do Estado para retomar a regulação. No 

sentido de explicar essa exclusão para as especificidades do Nordeste, foi 

desenvolvido um tópico retomando os diversas tipos de agricultura existentes, a 

partir de estudos realizados. O surgimento da categoria do agricultor familiar e a 

apropriação desta pelo Estado, como um ente político, nesse esforço de inserção na 
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dinâmica do meio rural, ensejou a necessidade de discutir também as 

especificidades dos diversos grupos que constituem essa categoria. 

No segundo capítulo, é feita uma revisão teórica a respeito da escola 

institucional e uma discussão sobre as instituições como mecanismos definidores 

das escolhas individuais e coletivas, tendo como referência os velhos e os novos 

institucionalistas, vinculados à economia, à sociologia das organizações e à ciência 

política. O propósito da recuperação dessa discussão foi construir uma concepção 

de ambiente institucional e de arranjo institucional mais apropriada para a leitura de 

cenários de mudanças decorrentes da implementação de políticas públicas de 

crédito rural. 

O terceiro capítulo tem o propósito de testar as hipóteses deste trabalho, 

mormente quanto ao desempenho do arranjo institucional no apoio a políticas de 

crédito. Para isso foi pesquisada a atuação do PRONAF B no Rio Grande do Norte e 

os resultados da aplicação do crédito em 2002. Essa pesquisa foi realizada por meio 

da aplicação de questionários com agricultores familiares de um grupo especifico 

(Grupo B), beneficiados e não beneficiados com o financiamento, no sentido de se 

apreenderem percepções e expectativas quanto ao programa e seus mediadores 

principais.

Os trabalhos de investigação se estenderam também aos mediadores 

principais do programa, com quem foram realizadas entrevistas nos mesmos 

municípios em que foram inquiridas as famílias rurais. O propósito dessa etapa da 

pesquisa foi analisar o desempenho desses organismos, a compreensão dos atores 

quanto às peculiaridades do PRONAF B e do seu papel de mediação, as 

percepções dessas representações quanto às possibilidades de sucesso dos seus 

beneficiários e os problemas de parceira para a efetivação da intervenção.

O fato de o PRONAF B ser aplicado no Rio Grande do Norte por intermédio  

do Banco do Nordeste resultou na necessidade de se compreender um pouco mais 

a carreira dos agentes de desenvolvimento, fator determinante para uma maior 

aproximação entre o banco e os agricultores familiares, principalmente os do Grupo 

B, que, pela dispersão, exigiram uma maior capilaridade na atuação do agente 

financeiro. A singularidade dessa carreira ensejou a necessidade de se estender a 

pesquisa a ex-dirigentes do banco e de sua atual direção, no sentido de 

compreender aspectos relevantes para sua atuação no campo. Os demais 

esclarecimentos quanto a essa pesquisa estão contidos em anexo.
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Os resultados da pesquisa realizada com os agricultores e mediadores locais 

do PRONAF B confirmaram as hipóteses, ratificando a importância das percepções 

dos diversos agentes que atuam sobre ela e, por conseqüência, do ambiente 

institucional onde essa política está sendo posta em prática.

O desempenho institucional também está relacionado com a “qualidade” dos 

organismos que fazem parte do arranjo institucional, observando-se, nesse caso, 

deficiências relevantes para um indicador dessa ordem, como: falta de infra-

estrutura, deficiência de pessoal, dificuldades em fazer parcerias, rotinas de trabalho 

inadequadas, cristalização de procedimentos impróprios às regras e a imposição de 

interesses do poder local. 

Grande parte do material resultante da aplicação dos questionários exige a 

retomada das entrevistas no campo, provavelmente ampliando-se o número de 

agentes de mediação, proposta que extrapola os objetivos deste trabalho, mas que 

abre um campo muito promissor de pesquisa para o futuro, ensejando a 

oportunidade de um aprofundamento no campo do institucionalismo.  
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CAPÍTULO 1: UMA HISTÓRIA DE REGULAÇÃO ESTATAL 

E DE ESTRUTURAS DE EXCLUSÃO 

A agricultura no Brasil é prenhe de intervenção estatal. Isso porque foi sempre 

muito relevante para a economia brasileira, mormente pelo papel que têm exercido 

os produtos de exportação na receita cambial, indispensável para que o país realize 

suas trocas comercias. Assim foi durante o período colonial, quando o açúcar 

representou o principal referencial de comércio; em meados do século XIX e durante 

as quatro primeiras décadas da República, principalmente, quando o café assumiu 

com vantagem esse papel de suporte de trocas; e mais recentemente, quando 

novos produtos in natura e beneficiados, como a soja, a celulose e o suco de laranja, 

vieram assumir essa função. Nesse ínterim, outros produtos agrícolas, cada um no 

seu tempo, tiveram também seu ciclo de glória no comércio internacional, a saber: o 

algodão, na década de 1860, quando chegou a representar 17,7% das exportações; 

a  borracha, por decorrência do crescimento da indústria automobilística, com seu 

boom no período 1900 1909, quando teve participação expressiva na balança 

comercial brasileira (25,6%); e o cacau, no período  1946–1964, quando 

representou, em média, 4,6% do total exportado (BACHA, 2004).

Políticas de cunho mais geral e específicas para o setor agropecuário, 

combinadas ou não, vieram confirmar a prioridade daqueles produtos como 

commodities3, na medida da importância econômica e da influência política que seus 

signatários puderam engendrar na estrutura de poder. O limite dessa acuidade tem 

seu ponto mais alto no estabelecimento de políticas de apoio exclusivo para essas 

culturas mais relevantes, como se deu com o açúcar, o café e o cacau, por exemplo. 

Dentre as políticas econômicas gerais, a cambial é a que tem influído mais 

significativamente na agropecuária, particularmente nos produtos que se têm 

constituído em âncora para a exportação, na proporção em que uma mudança de 

valor no câmbio determina mudanças de receita do exportador e dos preços 

internos.

Nesse contexto, o café, haja vista ter representado 75,6% da produção 

mundial no período 1900 –1904 e 76% da pauta de exportações do Brasil em 1924 

Bacha (2004), teve nessa política de câmbio um aliado significativo para sua 

3 Termo inglês que significa “mercadoria”. No comércio internacional “significa um tipo especial de mercadoria 
em estado bruto ou produto primário de importância comercial” (SANDRONI, 1999). 
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expansão e, posteriormente, o instrumento mais efetivo de controle interno de 

produção, quando o produto entrou em crise no exterior. 

Dentre os instrumentos de política específicos para a agropecuária, o crédito 

rural foi, sem dúvida, o referencial de maior relevância, mesmo se comparado com  

as políticas setoriais voltadas para o café, o açúcar/álcool e o trigo. Os dois 

primeiros, como o cacau, tiveram seus órgãos particulares de execução de políticas 

públicas e de defesa da atividade: o (IBC) Instituto Brasileiro do Café , o (IAA) 

Instituto do Açúcar e do Álcool  e a (CEPLAC) 4 Comissão Executiva do Plano da 

Lavoura Cacaueira. 

Essas políticas e seus organismos se constituíram em aliados respeitáveis 

para a forma singular de inserção do capital no campo, via união com a grande 

propriedade. Isso porque, proporcionando os meios de modernização e 

transformação da base técnica desse setor consolidou antigos latifúndios como 

empresas rurais e criou as bases para a realização do capital rentista, sem a perda 

do controle sobre a terra. Dessa forma, aliando-se ao latifundiário, o capital retira a 

barreira mais importante, capaz de ameaçar sua hegemonia. Esse controle sobre a 

posse da terra e sobre suas rendas proporcionou a formação de uma elite rural, com 

poder suficiente para influenciar nas principais decisões de políticas públicas. 

A propósito da origem desse formato, é importante registrar que a Coroa 

portuguesa, outorgando direitos sobre a terra de acordo com seus interesses sobre a 

colônia, concertou um processo de domínio hegemônico para as elites agrárias no 

Brasil. Na formação desse espaço agrário, os donatários e sesmeiros, tomando o 

controle sobre grandes extensões de terra, findaram constituindo-se em 

protagonistas da estrutura fundiária, enquanto aos demais coube apenas papéis de 

figuração. No transcorrer da história, a esses procedimentos do colonizador foram 

adicionados outros marcos legais, como a Lei de Terras, em 1850, a Constituição de 

1891 e  o Código Civil de 1916. Este último, ao regulamentar as relações de trabalho 

na produção – até então vigentes no campo sem aparato legal –, como o 

arrendamento, a locação de serviços e a parceria, reforçou os mecanismos 

institucionais para manutenção das grandes propriedades (SZMRECSÁNYI, 1990). 

4 IBC  - fundado em 1952; IAA - fundado em 1933; e, a CEPLAC - fundada em 1957.  Esses dois primeiros 
órgãos foram extintos através da medida provisória 151, de 15/03/1990, referendada no mês seguinte pelo 
Congresso Nacional. A CEPLAC, depois de arrastar-se como órgão federal vinculado ao Ministério da 
Agricultura, em seu projeto de institucionalização ora tramitando no Congresso Nacional passaria a autarquia, 
com a denominação de Instituto de Desenvolvimento Sustentável (ICEPLAC), incorporando os sistemas agro-
florestais.
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Os pactos oligárquicos posteriores e as políticas públicas que se propuseram 

modernizar o campo atenderam aos interesses de mudança no ritmo e nas 

condições desejadas pela aristocracia agrária, passando então, a confundirem-se 

com os próprios interesses nacionais, sem dar qualquer oportunidade a opiniões que 

pudessem ocasionar mudanças de percurso.

Em suma, ao transferir seus interesses de grupo para a instância da nação,  

as elites agrárias instituíram os limites do risco ao qual ficava submetida uma 

abertura para as mudanças sociais. Essa estratégia, em que o objetivo nacional se 

confunde com os da sociedade senhorial, reforça a idéia de que o controle das 

mudanças no âmbito da nação se efetivou através do crivo das elites agrárias, 

constituindo-se, dessa forma, num aparato institucional apropriado à perpetuação 

destas.

Esse poder de mando das elites agrárias veio dar caráter definitivo à 

presença do Estado no meio rural, de forma que o acesso às classes subalternas só 

poderia ocorrer pelas mãos dessas elites e resguardadas suas prioridades. Estava 

sendo erigida a base de sustentação do ambiente institucional5 que permearia a 

implementação das intervenções públicas para o meio rural fundadas na cultura da 

subordinação ao poder oligárquico. 

1.1  Dos Anos Gloriosos da Agricultura à (Des) regulação do Estado 

 A modernização da agricultura brasileira capitaneada pelo Estado centrou 

seu fogo na intensificação do capital no campo, o que resultou em significativa 

mudança da base técnica, particularmente no que se refere à redução da 

dependência em relação às forças da natureza e a formas de trabalho mais criativas 

(GRAZIANO DA SILVA, 1981).

Apesar dos diferentes aportes quanto ao horizonte temporal em que se 

modernizou de fato a agricultura brasileira, o período 1965 –1986 é considerado por 

Bacha (2004) como o de aceleração do processo de modernização. Nesse contexto, 

pode-se afirmar que a década de 70 se caracterizou como a de maior intensificação 

dessa modernização, impulsionada por diversas políticas de estímulo ao 

5 Entendendo o ambiente institucional como um conjunto de organismos, regras, convenções e valores que, na 
medida em que intermedeiam a implementação das políticas públicas vis a vis demandas locais, condicionam 
determinados resultados na intervenção do Estado. 
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crescimento, basicamente de infra-estrutura de transportes e de serviços agrícolas, 

capitaneadas pelo crédito rural, este sim o instrumento de política pública catalisador 

de todo esse processo.

Nesse particular, o Estado assume de forma explícita o comando da 

capitalização do campo, em parceria com o capital financeiro e industrial. Como 

reforço, uma nova política cambial, a partir de 1968 (regime de minidesvalorizações 

cambiais), e políticas de estímulo às exportações6 vieram dar caráter definitivo às 

ações estatais. 

De fato, é nessa década de 70 que as políticas públicas dominadas pelo 

pensamento econômico passam a operar num consenso maior a respeito do papel 

da agricultura no desenvolvimento. Esse fato teve muita relevância para caracterizar 

o desempenho institucional da ação estatal, porquanto a constatação de que a 

agropecuária cumpria seu papel no crescimento econômico relegava a um plano 

secundário a discussão a respeito de mudanças estruturais importantes para o futuro 

da maioria da população que vivia no campo, como, por exemplo,  a reforma agrária. 

Recentemente, um estudo realizado por Martins (2000) reforçou a idéia de 

que o discurso da reforma agrária como meio de desenvolver o capitalismo 

(acumulação ampliada do capital) perde consistência, na  medida em que se foi  

consolidando sem que se manifestasse claramente uma contradição, própria do 

capitalismo rentista, entre o capital e a terra. Para ele, duas intervenções foram 

decisivas para construir aquela nova realidade: a promulgação do Estatuto do 

Trabalho Rural, em 1962, durante o governo João Goulart, definindo marcos legais 

que lastreavam a interpretação dos conflitos no campo “não como conflitos 

fundiários, embora muitas vezes o fossem, mas como  conflitos trabalhistas, embora 

nem sempre o fossem” (MARTINS, 2000, p.17), e o conjunto de intervenções –

protagonizadas ou não pelo Estado – que viabilizou a união entre o capital e  a 

grande propriedade.

Esse conjunto de ações deu formato definitivo ao peculiar avanço do 

capitalismo no Brasil e teve seu marco mais importante na década de 70, 

mobilizando a força política do Estado autoritário e o capital industrial e financeiro. 

As políticas públicas que deram sustentação ao arranjo institucional para o 

6 Para Bacha (2004), as isenções e benefícios fiscais, principalmente, vieram amparar os produtos 
semiprocessados da agropecuária, mas discriminaram os produtos in natura.
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desenvolvimento agropecuário como preconizado tiveram no Sistema Nacional de 

Crédito Rural(SNCR)7 seu marco mais relevante.

A marginalização da maior parte da população rural que se seguiu ao 

processo de modernização ocorreu, não obstante esses esforços de intervenção, 

mas também por decorrência dessas ações. Posteriormente, quando o desempenho 

dessas políticas vai perdendo consistência, como conseqüência da crise fiscal, 

prognosticada e não assumida desde meados da década anterior, o setor passa a 

ser capitaneado mais diretamente pelos complexos agroindustriais, fortes o 

suficiente para avocarem para si o poder de regulação que o Estado não mais 

conseguia pôr em prática. A reestruturação que se seguiu à acentuada integração 

produtiva nessa nova realidade, ao exigir maior competitividade e adequação dos 

custos à nova realidade financeira, agravou a situação dos empregados rurais e 

complicou a vida da pequena produção, que sobrevivia à margem das facilidades de 

que eram portadores os principais beneficiários das políticas econômicas. 

Estava, assim, traçado o formato institucional mais apropriado para reforçar a 

problemática agrária brasileira, pois, além da histórica concentração fundiária em 

que tinha sido forjada, a “modernização dolorosa”8 ampliava consideravelmente a 

desigualdade no controle da terra, que, agora submetido em definitivo às regras do 

tipo de capitalismo impingido, agravava os problemas sociais, potencializando as 

dificuldades também da realidade urbana.

1.1.1  Modernização/industrialização da agricultura

          O avanço do capitalismo no meio rural brasileiro se deu inicialmente através 

do processo de modernização da agricultura, com a internalização do setor de 

produção de bens de capital e de insumos básicos (D1), sendo reforçado 

posteriormente pela modernização compulsória, quando se consolidou o D1 agrícola 

(BELIK, 1996)..

Para Graziano da Silva (1996), a desarticulação dos tradicionais complexos 

rurais9 fez com que a agricultura perdesse sua regulação geral, centrada no

7 SNCR - criado em 1965, através da Lei nº 4829. 
8 Termo cunhado por Graziano da Silva (1998), ao discorrer sobre a modernização do agro brasileiro. 
9 Conjunto de atividades agrícolas desenvolvidas desde o Brasil-Colônia “assentadas na economia natural e com 
sua incipiente divisão do trabalho” (GRAZIANO DA SILVA, 1996, p. 84). O arranjo institucional que predominava 
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mercado externo/interno e isso impôs cada vez mais a participação do Estado para 

organizar os diversos interesses, tanto na perspectiva de assegurar a rentabilidade 

dos capitais empregados como para arbitrar os conflitos, limitando as margens de 

intermediação, fiscalizando a competição oligopólica e estabelecendo cotas.

 O período de modernização é compreendido em diferentes épocas por 

diversos estudiosos no assunto. Martine (1991) distingue três etapas principais no 

pós-guerra: a de mudança lenta e gradual (1950-65), a de internalização do D1 

(1965-80) e a fase mais atual, de integração do capital financeiro, comercial, 

industrial e agrícola. Posteriormente, em 1990, o mesmo autor avança um pouco 

mais na última fase, incorporando uma etapa de crise e de retração (1980-84) e 

outra de recuperação e supersafras (1985-89). 

Para Delgado (1985), essa modernização se deu, num primeiro momento, na 

década de 50, através do estímulo do Estado ao crescimento da mecanização e do 

consumo de fertilizantes químicos; num segundo momento, final dos anos 50, com a 

implantação de indústrias de bens de produção e de insumos básicos acompanhada 

com o estímulo de políticas públicas para sua utilização, e num terceiro momento, 

iniciado em meados dos anos 70, que Delgado denomina de “relações agricultura-

indústria”, quando ocorreu a fusão de capitais intersetoriais. 

Nesse contexto, Kageyama et al. (1990) faz em uma abordagem mais 

aprofundada a respeito dos conceitos de modernização da agricultura e 

industrialização da agricultura e da formação dos complexos agro-industriais. A 

primeira, empreendida no pós-guerra, é considerada como uma mudança na base 

técnica da agricultura, resultando numa nova maneira de produzir, que “transforma a 

produção artesanal do camponês, à base da enxada, numa agricultura moderna, 

intensiva, mecanizada[...]” (KAGEYAMA et al.,1990, p.113). Na industrialização – 

datada de meados dos anos 60, a agricultura se transforma num ramo da própria 

indústria. Nesse caso, a natureza deixa de ser o principal elemento catalisador da 

produção camponesa para dar espaço ao “artificialismo”, ao uso de insumos de 

outros ramos de indústria e a práticas que reduzem o ciclo biológico das culturas e 

otimizam  o uso dos meios de produção.

até então ainda se reportava aos antigos interesses da colonização, cujo fulcro era a ocupação dos espaços e 
assegurar as rendas da exportação. 
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Os Complexos Agro-industriais (CAIs)10, segundo a mesma autora, foram 

constituídos pós-75, tiveram como elemento aglutinador as políticas do Estado e 

compõem-se na própria dinâmica de determinados segmentos da agricultura. São, 

de fato, uma construção decorrente do próprio desenvolvimento daqueles 

segmentos que se integraram mais fortemente à indústria de meios e às estruturas 

de beneficiamento e comercialização. 

Nesse mesmo trabalho, Kageyama et al. (1990) apresentam três processos 

que distinguem a modernização da industrialização: a) mudanças nas relações de 

trabalho, que, na industrialização, passam a ser coletivas, cooperativas – o 

trabalhador individual, assalariado, se especializa, passando a deter uma função na 

estrutura da empresa; b) substituição da força física pela habilidade manual, 

decorrente da incorporação da mecanização na maior parte do processo produtivo e 

do uso de produtos químicos nos tratos culturais; c) internalização do D1, 

modificando qualitativamente a modernização, tornando-a irreversível, haja vista a 

supressão do seu maior impedimento na época, que foi a dependência em relação à 

importação.

É consenso, no entanto, que o marco mais importante do processo de 

modernização da agricultura brasileira foi o esforço produtivo realizado durante os 

anos 70, capitaneado pelo Estado, tendo o crédito agrícola como principal política. A 

expectativa de desencadear um movimento de transformação do campo a partir do 

incremento da produção e da produtividade das atividades econômicas determinava 

a adoção de tecnologia moderna que integrasse a agricultura, a montante e a 

jusante, aos interesses da indústria. A mudança na base técnica de produção teve 

como suporte, além do reforço aos tradicionais papéis da agricultura,11 a 

manutenção de baixos custos para a mão-de-obra urbana, de importância crucial 

para o processo de acumulação da indústria, motor do desenvolvimento econômico.

Amparando melhor o entendimento do que representou esse processo de 

mudanças para a agricultura brasileira, é importante que se faça um resgate da

10 Há uma diferença nuclear entre esse conceito de Kageyama et al.(1990) e o de Müller (1989, p.45), para quem 
o CAI seria “um conjunto formado pela sucessão de atividades vinculadas à produção e transformação de 
produtos agropecuários e florestais”. Depreende-se, então, que, enquanto a idéia de CAI daquela autora está 
mais próxima da concepção de cadeia produtiva em uma fração do setor agrícola, a de Müller é uma noção mais 
geral do setor produtivo agropecuário e florestal, relacionado com todos os segmentos de produção.  
11 As tarefas do setor agrícola para o desenvolvimento se constituíam basicamente na geração e permanente 
ampliação de um excedente de alimentos e matérias-primas, liberação de mão-de-obra, criação de mercado e 
transferência implícita e explícita de capitais. Sem discordâncias importantes a respeito desse papel da 
agricultura, diversos estudiosos à época trataram do assunto, tais como: Antonio Barros de Castro ( 1971), 
Schuh e Alves (1971) e Oliveira e Brandt (1975).(Apud Gonçalves Neto,1997). 
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discussão teórica que se realizava, não apenas por representar o pensamento 

acadêmico da época, mas principalmente pelo fato de que essa discussão terminou 

direcionando as políticas públicas voltadas para o setor. 

Os estudiosos se dividiam entre aqueles que afirmavam a funcionalidade da 

agricultura no processo de desenvolvimento e os que viam o atraso do campo como 

um entrave ao desenvolvimento econômico12. Para Gonçalves Neto (1997), assim 

como eram profundas as divergências entre aqueles que tinham o atraso da 

agricultura como causa do subdesenvolvimento, embora em escala menor também 

os que faziam parte do grupo da funcionalidade tinham posições bastante diferentes, 

mormente quanto à importância da reforma agrária. Para alguns desses 

pesquisadores, esse tema não constituía agenda importante, devendo priorizar-se a 

modernização das relações de produção13.

Deve ser registrado que a força da burocracia do Estado autoritário, 

adicionada ao crescimento econômico, vieram dar o condimento adequado para 

forjar uma ambiência desfavorável à expressão daqueles que se opunham ao 

projeto de modernização preconizado e fortalecia a posição dos refratários a 

mudanças estruturais no campo, notadamente a reforma agrária. 

 Essa preocupação com a crescente pobreza do campo vis a vis crescimento 

do produto com base no capital intensivo é que orientou os esforços dos estudiosos  

no sentido de compreenderem as transformações decorrentes da acumulação de 

capital na agricultura, fazendo desaparecer aos poucos a principal fragilidade teórica 

da esquerda para o entendimento da realidade rural brasileira14, justamente a que 

via o atraso do campo como um entrave ao crescimento econômico. 

Em fins da década de 70 e início dos anos 80, essa leitura é aprofundada na 

perspectiva não apenas de discutir a introdução do capitalismo, mas de

compreender seu desenvolvimento. Aí se destaca a questão do progresso técnico 

na agricultura, concebendo-se a idéia da industrialização da agricultura como um 

12 Faziam parte desse segundo grupo: Celso Furtado, Paul Singer e Alberto Passos Guimarães, expoente 
máximo do Partido Comunista Brasileiro (PCB), dentre outros. O próprio Caio Prado Junior, mesmo discordando 
frontalmente de Guimarães quanto ao caráter feudal da agricultura brasileira, também registra essa característica 
travadora da agricultura (Gonçalves Neto, 1997). Destacavam-se no grupo da funcionalidade agrícola: Ignácio 
Rangel, Delfim Neto,  Antonio Barros de Castro, etc. 
13 Foram expoentes dessa idéia, na época, segundo Gonçalves Neto (1997), o próprio Delfim Neto e Ruy Miller 
Paiva.
14 Dentre outros, foram importantes nesse processo de discussão: Francisco de Oliveira (1973), cuja obra “A
economia brasileira - crítica a razão dualista” constituiu-se referência para essa mudança de concepção; teses 
de Maria da Conceição D’Incao (1974) e Maria Rita Garcia Loureiro (1975); e José de Souza Martins (1974) 
(GONÇALVES NETO, 1997). 
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imperativo do desenvolvimento capitalista para que a natureza se subordinasse ao 

capital.

O fato é que o direcionamento do Estado para uma modernização integrada à 

indústria foi evidente, mesmo que, paradoxalmente, em determinadas situações, 

algumas medidas tenham apontado para a inserção de produtores com menor 

padrão tecnológico. Um exemplo disso ocorre em 1982, quando o Conselho 

Monetário Nacional deixa de exigir nos contratos de crédito rural a aquisição de 

sementes selecionadas e, enquanto isso, “os VBC (Valores Básicos de Custeio) 

continuam favorecendo produtores que utilizam tecnologias mais modernas e as 

exigências técnicas do PROAGRO15 foram mantidas” (KAGEYAMA et al, 1990, p. 

169).

Essa incompatibilidade entre instrumentos de política demonstrou, embora 

numa escala bem restrita, que o arranjo institucional estava direcionado para quem 

poderia dar resultados imediatos ao produtivismo. Preocupações eventuais com 

desigualdades sociais não tinham como ser operacionalizadas naquele contexto, 

exigindo-se para tal fim um conjunto bem mais amplo de decisões políticas, em 

função das quais novas regras e mecanismos adequados teriam que ser formatados. 

Para estudiosos como  Kageyama et al. (1990), apesar disso, na 

modernização ainda existiria espaço para a pequena produção na proporção em que 

fossem incorporadas algumas práticas e insumos modernos e em que fosse 

estabelecida uma nova divisão do trabalho dentro da própria família. No entanto 

essa condição vai se perdendo paulatinamente, à medida  que o padrão tecnológico 

passa a ser mais exigente na integração com a indústria, para frente e para trás das 

unidades agrícolas de produção.

Entretanto o modelo que dava sustentação a esse processo esgotou-se no 

início dos anos 80, e essa modernização foi se reproduzindo posteriormente, a partir 

de uma nova reestruturação produtiva, centrada nos produtores que conseguiram 

capitalizar-se durante a modernização. 

Esse último ciclo de acumulação, gestado sob a égide da crise fiscal e da 

crise de regulação do Estado, teve no seu bojo uma extrema capacidade dos 

maiores produtores rurais para manter crescentes níveis de produção, por conta de 

um considerável aporte tecnológico e de sua adequação às exigências da 

15 PROAGRO – Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. 
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competitividade internacional16. É evidente que fatores conjunturais, relativos 

principalmente ao câmbio favorável, à queda nos preços internacionais de alguns 

insumos importantes e a um incremento positivo nos preços de algumas 

commodities, foram favoráveis aos grupos mais capitalizados e integrados aos CAIs. 

O boom verificado atualmente no agronegócio17, conquanto seja exaltado, 

diante da capacidade para gerar divisas e empregos, na medida em que se 

desvinculou da paternidade do Estado, vem racionalizando mais ainda suas 

atividades produtivas, o que significa menor absorção de mão-de-obra permanente e 

temporária, condenando a tradicional agricultura familiar a uma trajetória de 

crescente pobreza. Para Delgado (1985), do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), o agrobusiness18 mistura  a alta  tecnologia com o atraso das 

relações sociais, repetindo a forma de crescimento da sociedade brasileira, quando 

deixa de assimilar os de baixo. Para esse pesquisador, o agrobusiness não constitui 

uma solução completa, mas de parte do problema, quando resolve a vulnerabilidade 

externa do país fazendo crescer a interna. 

Pesquisadores da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) 

e da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), como Graziano da Silva 

(2002), demonstram que, na década de 90, houve uma redução de 21,5% da força 

de trabalho agrícola em trinta culturas, dentre as quais 21% na de grãos. Reforçam 

esse argumento com a estimativa de que, assegurado esse padrão tecnológico para 

todo o país, essa força de trabalho poderia ser reduzida em até 70%.

Junto com uma tendência crescente de redução do trabalho vivo, vem 

crescendo um discurso que não é incorporado apenas pelos membros da União 

Democrática Ruralista (UDR), segundo o qual os empregos no campo escasseiam 

também por conta da própria legislação trabalhista. A ameaça de identificação com o 

trabalho escravo, por exemplo, e a possibilidade de desapropriação vêm reforçando 

esse comportamento obsessivo favorável à mecanização. O custo do trabalho 

temporário, aplicados os rigores da lei, e mesmo as injunções decorrentes das 

16 O alto investimento em tecnologia na agropecuária tem seu maior suporte na eficiência da pesquisa brasileira, 
particularmente da Empresa Brasileira de  Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 
17 Apenas nos últimos anos, o número de tratores e colheitadeiras no Brasil cresceu quase 39%,  de 31 mil para 
43 mil unidades. A previsão da safra 2004-2005, segundo o Banco do Brasil, é de 140 milhões de toneladas de 
grãos, 15% superior à anterior. A previsão do superávit rural, segundo o Ministério da Agricultura, é próxima de 
US$ 30 bilhões em 2004 (Especial Agronegócios - Isto É-Dinheiro,  setembro/2004). 
18 Compreendendo-se esse termo no mesmo sentido de agronegócio: conjunto de atividades negociáveis 
relacionadas diretamente com determinada atividade do setor agropecuário, geralmente commodities.
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rescisões de emprego permanente sem a devida atenção à legislação trabalhista19

estão se constituindo numa ameaça à empregabilidade no campo e um estímulo a 

práticas que liberem mão-de-obra. 

Aliás, os problemas decorrentes da aplicação das leis trabalhistas para o meio 

rural no Brasil são um exemplo muito apropriado de como um arranjo institucional 

constituído para dar apoio a determinados marcos legais, com propósito de ampliar 

um mecanismo de justiça social, pode constituir-se num instrumento de efeito 

perverso, na medida em que incorpora condutas e práticas de grupos sociais do 

meio onde foi concebido, para fazer frente a outros grupos, num espaço em que as 

unidades são dispersas, o acesso à informação é limitado e as regras de conduta e 

a cultura são diferentes. Parte significativa dessa mão-de-obra rural, principalmente 

a de caráter temporário, é constituída por membros das famílias pluriativas, cuja 

estratégia de reprodução tem na venda de seu tempo parcial uma importante fonte 

de renda (GRAZIANO DA SILVA e CAMPANOLA, 2004). 

Mesmo que a recente conformação dos CAIs venha, de certa forma, 

ratificando a relação entre a escala de produção e a grande propriedade, a pequena 

produção, e particularmente a produção familiar, podem ser integradas, mesmo que 

parcialmente, num processo de modernização. Isso porque, em princípio, são 

portadoras de uma capacidade de flexibilização e adaptação às demandas com 

menores custos reais de mão-de-obra, maior nível de especialização e uso mais 

intensivo dos fatores de produção. No entanto são poucas dessas unidades 

familiares as que estão conseguindo integrar-se à agricultura modernizada. 

 Disso resulta que, paralelamente a essa moderna produção, estão 

multiplicando-se os produtores, na maioria pequenos, não inseridos nas cadeias de 

beneficiamento e de comercialização, os quais, adicionados aos desempregados, 

somam milhões de famílias rurais sobrevivendo principalmente de políticas públicas 

compensatórias e da previdência social. Esse empobrecimento de maior parte da 

população rural brasileira, embora tenha sua origem na formação política e 

socioeconômica do país, agravou-se acentuadamente durante a fase mais intensiva 

da modernização, na qual o Estado teve papel determinante. 

As frustrações da maioria da população rural, com respeito a intervenções 

públicas dessa ordem, reforçam idéias como as de Putnam (1996), segundo as

19 Aplicada no campo desde a Constituição de 1988, nos mesmos moldes do meio urbano. 
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quais os grupos sociais prejudicados com a implementação dessas políticas tendem 

a construir trajetória de resistência a novas ações públicas, privilegiando a falta de 

cooperação e de reciprocidade, além de fuga das regras do jogo que possam induzir 

a quaisquer mudanças significativas. 

1.1. 2  O Estado e a concentração de interesses 

A presença do Estado brasileiro na modernização da agricultura se deu num 

contexto econômico e político muito particular, ensejando uma articulação entre 

setores mais consolidados da sociedade rural e uma forte burocracia estatal, no 

sentido de impor uma mudança significativa da base produtiva que atendesse às 

expectativas dos grupos de interesse mais fortes e organizados. 

Para Ortega (1995), o padrão de desenvolvimento da agricultura no Brasil é 

que findou determinando essas formas de representação dos interesses agrários 

patronais. Isso desde o tradicional corporativismo estatal, representado pelas 

primeiras associações nacionais, até as formas atuais de representação 

setorializadas, mais apropriadas aos interesses dos modernos segmentos da 

agricultura, aos quais pouco interessam aqueles modelos autoritários que deram 

origem a esses organismos na década de 30. 

O fato é que, mesmo que não explicitado através das políticas de crédito, 

havia um projeto claro de desenvolvimento que privilegiava a grande produção, 

excluía a pequena produção ou a marginalizava, e não analisava com profundidade 

as especificidades do meio rural. Naquele contexto, tudo teria que se adequar ao 

modelo de desenvolvimento preconizado. Durante esse período da “modernização 

conservadora”, os grupos mais ajustados ao industrialismo do campo, que detiveram 

o maior aporte de recursos, conseguiram condições excepcionais para capitalizar-se, 

mesmo porque ao maior aporte do fator terra correspondia acesso mais fácil aos 

outros meios de produção via crédito rural.

Essa virtuosidade dava oportunidade a esses grupos capitalizados de 

incorporar mais terras daqueles que não reuniam as condições exigidas para 

produzir nesse contexto, o que ensejava ainda maiores oportunidades de crédito. 

Assim, não exige grande esforço depreender como a crescente força econômica 

desses grupos pôde fortalecer as relações com o poder político, na perspectiva de 

influir nas ações de governo e de ampliar a capacidade de auto-regulação. 
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As facilidades institucionais no nível local, onde se operava essa mudança de 

propriedade da terra, reduziam bastante os custos de transação das operações de 

transferência. As relações de afinidade dos grandes proprietários com o poder local, 

com os cartórios de registro imobiliário e órgãos afins facilitavam todo o processo e 

dava formato legal a operações, em muitas ocasiões, sem condição de atendimento 

a essas exigências. 

É possível depreender nessas condições, como as políticas de modernização 

do meio rural, mesmo apontando perspectivas de ruptura dessas relações que 

apenas reforçavam o poder de mando e sustentação dos interesses oligárquicos, 

findam instrumentalizando e organizando esses grupos.

O economista Belik (1996) faz uma síntese da atuação estatal nos últimos 

trinta anos, classificando-a em três fases sucessivas: uma primeira, delimitada pelas 

reformas de 1964 até fins dos anos 70, que é denominada pelo autor de “Estado 

com fúria regulatória”, atuando em praticamente todos os campos da agricultura. 

Nessa fase, o Estado atuou com os instrumentos convencionais de política agrícola, 

basicamente com o crédito, com preços mínimos e com o seguro agrícola. Na fase 

seguinte, já com os primeiros sinais de crise, ainda na década de 70, a política 

agrícola se orientou para reduzir subsídios e para promover mecanismos de auto-

regulação. Isso veio se consolidar na década de 80, caracterizada por novas 

relações com a sociedade, fruto do paulatino enfraquecimento do poder regulatório 

do Estado, quando os CAIs conseguiram criar relações de mercado mais 

apropriadas aos seus interesses monopolistas. A terceira fase foi iniciada em fins da 

década de 80, quando o desmonte do arranjo institucional norteou as políticas de 

abertura comercial e a estabilidade econômica, modificou o ambiente institucional, 

multiplicando-se, assim, os atores e as arenas de decisão.

Nesse período, segundo Belik (1994), por curto espaço de tempo, a 

agricultura deixa de ser um entrave, um setor “retardatário”, para constituir-se em um 

veículo de segmentos exportadores exitosos, demonstrando que muitas dessas 

políticas bem-sucedidas se revelaram apropriadas para unir interesses organizados 

em torno de propostas objetivas. Nesse caso, o Estado se fez presente de forma 

objetiva no sentido de construir essa articulação, com o propósito de fortalecer 

determinados segmentos do capital agroindustrial. 

Em relatório de pesquisa elaborado para a Fundação de Ampara à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (FAPESP), Takagi (2000,P.2), procurando identificar 
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relações mais recentes entre Estado e sociedade, afirma que o próprio poder público 

“passa a incentivar esse tipo de auto-regulação, trazendo, muitas vezes, para dentro 

do aparelho, os grupos privados organizados: ou seja, trata-se de atribuir status 

público a grupos de interesses privados” (TAKAGI, 2000:02). Acrescenta a autora, 

como um exemplo disso, o apoio às câmaras setoriais, criadas a partir do início dos 

anos 90. 

1.1.3 Crise e pós-crise do Estado 

 A crise fiscal do Estado que se seguiu ao esgotamento do ciclo 

desenvolvimentista inviabilizou paulatinamente o modelo de financiamento posto em 

prática durante aquele período20. Esse fato, embora atingindo diretamente aqueles 

que  mais se beneficiaram desse sistema21, findou acentuando indiretamente a 

pobreza da maioria dos residentes rurais que sobreviviam na periferia da 

modernização. De fato, aqueles que pertenciam à cadeia do agrobusiness,

constituída majoritariamente de commodities e já capitalizados durante a revolução 

verde, puderam  reestruturar-se, adequando-se, assim, à nova realidade econômico-

financeira do país e ao comércio exterior22.

Como são dominantes nesse jogo os setores que se encontram a montante e 

a jusante da agricultura, o que prevaleceu, de fato, foram as margens de lucro 

consubstanciadas nas regras que convinham à indústria. E aí o poder de arbítrio do 

Estado forte é fundamental para garantir a realização do capital na agricultura, 

mesmo numa posição de subordinação ao capital industrial e financeiro. 

A necessidade de enfrentamento da crise brasileira, após a negação dos 

credores em aceitar a rolagem do serviço da dívida externa, culminou com exigência 

de produzir superávits comerciais, o que se tornou de importância fundamental para 

20 Não significa dizer simplesmente que a crise do setor produtivo, e particularmente do agrícola, tenha sido uma 
conseqüência apenas da redução de oferta de crédito. Conforme Szmrecsányi e Ramos (1994), o uso do crédito 
subsidiado é que deu origem a um crescimento desequilibrado do sistema produtivo, ou uma “expansão 
desproporcional entre os componentes sistêmicos”, que gerou um tipo de crescimento cujas fragilidades já se 
evidenciaram no início dos anos 80.
21 A crise de financiamento, afirmam KAGEYAMA et al. (apud Martine, 1989), significou, no período 1980 – 84, 
uma redução no crédito de custeio em 40%, no de  comercialização da ordem de 70% e no de investimento  de 
50%. A preços constantes, o volume de crédito aplicado na agricultura reduziu-se em mais de 50% no mesmo 
período.
22 O cerrado brasileiro responde atualmente por 40% da produção de grãos do país, e o PIB da agricultura 
cresceu, nos dez primeiros meses de 2002, 8,51% (cinco vezes mais que o PIB nacional). Na próxima safra
(2003/2004) está prevista uma produção de 106,1 milhões de toneladas de grãos, dobrando-se a produção em 
doze anos (ISTO É, nº 1742/2003). 
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um maior dinamismo das cadeias agroindustriais, nesse caso mais por decorrência 

da necessidade de estimular a exportação de produtos com maior valor agregado 

que de fortalecer simplesmente a exportação de produtos primários. Assim, as 

maxidesvalorizações cambiais de 1979 e 1983 e o Programa Nacional do 

Álcool,(PROALCOOL) por exemplo, vieram trazer modificações importantes no 

contexto do meio rural brasileiro.

Outra particularidade dos anos 80 foi a crescente fragilidade do Estado para 

continuar financiando a modernização da agricultura, forjando-se, a partir daí,  as 

condições apropriadas para a gestação de uma auto-regulação do setor. Essa 

situação se configurou porque a dificuldade do Estado para impor marcos legais ao 

sistema produtivo modificou o relacionamento com os grupos de interesses, com o 

que terminou transferindo-se poder aos atores mais aptos para atender às 

exigências da produção, principalmente ao grupo do agrobusiness, liderado pela 

indústria e grandes centrais de distribuição.

Os subseqüentes desequilíbrios do Estado para manter seus compromissos 

financeiros, em meio às pressões dos credores, colocavam em xeque também a 

competência da elite tecno-burocrática, cuja vinculação com o poder político 

fragilizava a estrutura deste, conforme demonstra Loureiro (1997). Além disso, os 

organismos internacionais, via Consenso de Washington, faziam pressão também 

para  a redução do espaço de atuação do Estado e uma conseqüente ampliação da 

área privada, surgindo, assim, novas arenas de concepção de políticas públicas, 

obviamente mais próximas das demandas originadas nesses setores organizados. 

Não é desprezível, nesse contexto, o processo de internacionalização da 

economia brasileira, com um crescimento expressivo de multinacionais, 

principalmente nas indústrias e na comercialização de alimentos. As políticas 

públicas agrícolas também perdem terreno para a capacidade auto-regulatória 

dessas organizações, passando a vincular-se aos sistemas alimentares do mundo 

desenvolvido (BELIK, 2003).

Esses fatos determinaram uma reorientação na alocação de recursos para a 

agricultura, em muitas ocasiões reduzindo a disponibilidade de alimentos e  

matérias-primas e prejudicando o abastecimento do mercado interno. Tal situação se 

agravou mais ainda por decorrência das medidas contracionistas voltadas para o 

controle inflacionário, cujo ambiente depressivo contribuía também para reduzir a 
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demanda interna por produtos agrícolas, atingindo mais diretamente a capacidade 

de oferta dos pequenos produtores, devotados à produção de alimentos. 

A década de 90 foi marcada pelo desmonte dos organismos e dos marcos 

legais que compunham o arranjo institucional que dava suporte ao processo de 

modernização da agricultura. Essa desregulamentação do setor agrícola veio dar 

fecho definitivo à política de redução do tamanho do Estado, principal elemento na 

agenda internacional e exigência básica dos organismos multilaterais. 

Para Belik (2001), à crise fiscal e a esse desmonte do Estado se somou uma 

abertura comercial muito rápida naquela época, que findou colocando determinados 

segmentos da agricultura como reféns da indústria e do comércio. O impacto desses 

fatos foi mais reduzido para alguns segmentos mais organizados, objeto de 

consenso entre agentes, seja pela maior concentração de capitais seja pela 

especificidade de seus produtos. Para esses segmentos, “novas formas de 

governança na cadeia produtiva garantiram um rearranjo setorial quase de imediato 

com a redefinição de preços e repactuação de margens ao longo da cadeia 

produtiva” (BELIK, 2001, p.10). 

Nesse contexto, deve ser registrado que a ótica do  desenvolvimento agrícola 

pela via do uso intensivo do crédito rural subsidiado foi de tal forma cristalizada no 

Brasil que essas crises fiscais por que passou o Estado, embora graves, não 

redundaram em impactos imediatos de mudança nas regras do jogo.

Deve ficar registrado que, nos anos 70, com as duas crises do petróleo e os 

sinais de arrefecimento na economia dos países ricos, já se prenunciavam sinais 

concretos da urgência de realinhamento nas políticas de desenvolvimento para a 

agricultura brasileira em particular. Entretanto as mudanças de normas mais efetivas 

vieram ocorrer apenas em 1982, quando as taxas nominais de juros deixaram de ser 

pré-fixadas, num ambiente inflacionário crescente. A própria queda de operações no 

crédito de investimento, a partir de 1977, e a tentativa frustrada de manter esse 

esforço eram reveladoras dessa dificuldade de financiamento, sobretudo pela 

redução nos depósitos à vista, principal fonte de recursos. O percentual de 

exigibilidade, no início do SNCR, que era de 10% sobre esses depósitos, foi sendo 

acrescido até que se chegou à conclusão de que essa fonte de recursos pouco 
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representava na ocasião.23 A tabela1 dá uma idéia do que esse crédito representou, 

principalmente se observada a taxa de juros real.

Tabela 1- Crédito rural contratado – 1974 a 1987 
Valor: milhões de reais (agosto/1994) 

Ano Custeio Investimento Comercialização Total
Taxa de juros 

real (%) 
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

10.447
14.826
14.634
14.632
15.002
19.719
21214
19.072
20.256
14.795
10.234
14.722
17.272
17.076

7.023
10.571
11.242
7.507
7.856
9.794
7.033
5.026
4.130
3.972
1.787
2.683
9.894
4.162

5.732
8.429
8.802
8.805
8.599
9.692
9.245
8.422
7.104
5.026
2.498
3.299
3.709
3.102

23.203
33.827
34.678
30.944
31.457
39.205
37.492
32.519
31.490
23.793
14.520
20.704
30.878
24.339

-15,1
-11,5
-21,9
-16,7
-17,7
-34,4
-37,7
-27,0
-28,7
-23,4
-5,1
-2,3
-33,3
7,0

Fonte: BACHA (2004). 

As taxas de juros negativas foram mais representativas no período 

considerado, principalmente de 1974 a 1983, com um ano mais atípico – 1986, ano 

do Plano Cruzado. Observa-se que só a partir de 1987 o juro real do crédito passou 

a ser positivo. Deve-se ressaltar que essas taxas já eram negativas, em média 

desde 1970, representando -2,7%, a.a para ao período  1970 – 73. Isso significou 

uma transferência implícita de recursos da sociedade para a agricultura, haja vista 

que os subsídios eram cobertos pelo Tesouro Nacional (ver tabela 2). 

Tabela 2- Recursos transferidos à agropecuária via crédito rural 
Período: 1974/1983  - Valor: milhões de reais (agosto/1994) 

Ano Capital líquido recebido PIB da agropecuária 
Participação em relação 

PIB (%) 
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

3.503,7
3.890,1
7.594,5
5.167,6
5.567,9

13.486,5
14.134,5
8.780,1
9.037,6
5.567,6

40.828,9
42.209,7
47.398,1
58.600,4
50.100,0
51.558,6
55.124,7
50.430,3
45.052,7
50.296,9

8,6
9,2

16,0
8,8

11,1
26,2
25,6
17,4
20,1
11,1

Fonte: BACHA  (2004). 

23 Para se ter uma idéia desse processo de desmonetização da economia, em 1965, quando foram criados os 
fundos de financiamento público com correção monetária,obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional  (ORTNs) 
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De fato, comparando-se as duas tabelas, principalmente no período em que 

essas taxas de juros reais foram mais negativas (1974 a 1983), a transferência de 

recursos para a agricultura via crédito rural também foi significativa, conforme 

demonstra a tabela 2, chegando a representar, em 1979, 26,2% do Produto Interno 

Bruto (PIB) agropecuário. 

Se considerarmos que o Censo Agropecuário de 1980 (IBGE, 1980) revela 

que aproximadamente 80% dos estabelecimentos não receberam crédito, ficará 

evidente a dívida social do Estado com os pequenos agricultores. Portanto, sem 

sombra de dúvida, essa massa de recursos transferidos ficaram nas mãos das 

grandes propriedades, o que explica a sua capacidade de reestrutura produtiva, 

quando a crise se instalou no país, independente da política de câmbio e de preços 

internacionais favoráveis.

Por essa razão é que, abstraindo-se aspectos que poderiam ter alterado o 

perfil do setor agroindustrial no Brasil e considerando-se os objetivos do Estado 

quanto à modernização conservadora no campo e os meios institucionais 

disponíveis, pode-se afirmar que esse objetivo foi alcançado. Para  Gomes da Silva 

(1986, p. 18),

isso se traduzia através da possibilidade que se criava de um rápido
crescimento na demanda de insumos modernos, viabilizando assim a
proposta de transferência da base técnica de produção via consolidação
do complexo agro-industrial (GOMES DA SILVA, 1986, p. 18). 

Os trabalhos realizados por  Kageyama e  Graziano da Silva (1983),  Delgado 

(1985) e  por outros estudiosos confirmam essa assertiva, ou seja: o campo se 

modernizou e com ele também se consolidou toda uma estrutura industrial e de 

serviços dos meios de produção e de idêntico aparato voltado ao processamento 

dos produtos e à manutenção/ampliação dos investimentos agropecuários. 

Como em todo crescimento econômico em que se ignoram o desenvolvimento 

humano e a inserção da população nos benefícios do progresso, restou a dívida 

social no campo. Para a maior parte da população, ficou o desemprego, a migração

98,5% do movimento financeiro era em dinheiro e depósito à vista. Atualmente, 75%, aproximadamente,  são 
ativos não-monetários (papéis). No início da década de 80, 80% das operações de crédito rural eram feitas pelo 
Banco do Brasil, diante do desinteresse dos bancos privados via exigibilidade. 
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e a pobreza. Particularmente ao pequeno agricultor, ocupando espaços de forma 

incerta, ou mesmo  quando segura, restaram os riscos e incertezas a que sempre foi 

submetido mais aqueles decorrentes do rearranjo produtivo que se consolidou no 

pós-crise, quando também se viu excluído.

Isso demonstra que o sucesso do rearranjo posto em prática através da 

agricultura mais capitalizada no período pós-crise não tem sido possível para a 

grande maioria de pequenos produtores, nessa nova forma de acumulação sob 

comando do capital financeiro.

Isso já se tornava evidente no início dos anos 80, quando Delgado (1985, 

p.180) propôs uma divisão de pequenos produtores em associados e não-

associados a esse capital financeiro, entendendo-se os primeiros como aqueles que 

têm “alguma forma de integração de capitais entre pequenos produtores e o grande 

capital, geralmente de maneira subordinada, que viabilize algum tipo  de reprodução 

ampliada dessa categoria de pequenos produtores”.

O autor inclui ainda nessa categoria os pequenos  produtores vinculados por 

formas diversificadas de relação comercial com grandes agroindústrias, numa quase 

integração.

Do grupo de produtores não-associados, segundo Delgado, fazem parte os 

pequenos proprietários, arrendatários, parceiros, ocupantes, trabalhadores 

permanentes, eliminados de quaisquer possibilidades de associação com o capital 

financeiro, sendo sua estratégia de sobrevivência a reprodução simples. Para estes, 

o autor vaticina que sua inclusão no processo de modernização poderá se dar de 

forma parcial, no mercado de trabalho rural, como trabalhadores assalariados. O 

argumento corrente de que os pequenos agricultores poderiam ter importância como 

produtores de alimentos e matérias-primas a custos menores ou como exército de 

reserva para o mercado de trabalho agrícola também é questionado pelo autor, 

diante do que denomina de “tendência atual de rejeição do trabalho vivo na 

agricultura” (DELGADO, 1985, p.189). Para maior compreensão ele indica os novos 

processos de colonização e a crescente rejeição de trabalhadores para atividades 

rurais, fazendo com que os movimentos migratórios que caracterizavam essas novas 

áreas de produção estejam se tornando cada vez menos representativos. 

Aliás, o artigo de Ornaghi (2004) ratifica esse ponto de vista de Guilherme 

Delgado a respeito da tendência à rejeição de trabalho vivo na modernização. A 
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mecanização do cerrado – neste caso, o de Goiás – vem dispensando mão-de-obra 

de forma crescente e engrossando os acampamentos locais de sem-terra.

A propósito dessa força de trabalho, o agronegócio vem intensificando 

consideravelmente a mecanização, com resultados desastrosos para a 

empregabilidade. Segundo o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA) Philip Fearnside, as culturas com mais alto grau de mecanização, 

como o algodão, a soja e a cana-de-açúcar, geram, em média, um emprego para 

200 ha (ORNAGHI, 2004) 

O mesmo Ornaghi (2004), refere-se a Bernardo Mançano, do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas de Reforma Agrária (NERA) e da Universidade Estadual de 

São Paulo (UNESP), para quem a cana e o feijão desempregam 400 pessoas para 

cada unidade de mecanização. Em seguida Ornaghi cita informações da Secretaria 

de Agricultura de Goiás, segundo a qual, desde o começo desta safra, em abril de 

2004, 3.905 chefes de família deixaram o emprego nas monoculturas e foram para 

acampamentos, ampliando em quase 60% a quantidade de acampados, que era de 

6.560 famílias.

É verdade que esse problema não decorre apenas da mecanização da 

lavoura, como apregoa o referido artigo. O uso de insumos modernos, como o de 

herbicidas, também concorre para esse desemprego. Além disso, a pressão de leis 

trabalhistas, a inadequação de regras para contratação de mão-de-obra temporária 

e permanente, a ameaça de desapropriação, dentre outros aspectos institucionais, 

como as próprias regras de conduta dos grandes proprietários, reforçam essa 

tendência de dispensa dos trabalhadores rurais. 

1.2   Velhos e Novos Instrumentos de Política Agrícola  

      As políticas públicas para o Brasil rural, concebidas à luz do poder 

oligárquico, mesmo que modernizantes, sempre refletiram uma separação entre o 

moderno aparelho burocrático do Estado, que se propunha a mudanças, e o 

substrato social responsável pela execução dessas. O ambiente institucional assim 

forjado é que pode explicar o paradoxo entre os objetivos de parte significativa dos 

instrumentos dessas políticas e os resultados obtidos com a implementação delas. 

Se algumas políticas mais gerais, como a cambial e os incentivos à 

exportação, tradicionalmente beneficiavam os grupos estabelecidos, haja vista o 
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poder de fogo de sua estrutura de produção vis a vis acesso aos arranjos 

disponíveis para sua realização no mercado internacional, carecem de mais força 

explicativa as razões pelas quais o crédito rural e a política de preços mínimos, por 

exemplo, seguiam a mesma trajetória.

É obvio que existem razões, além da força gravitacional do poder econômico 

das principais commodities, atraindo os esforços dos principais mediadores desses 

instrumentos, como os bancos24, sempre na expectativa de atender à redução de 

suas margens de risco. Isso porque não tem fundamento o fato de o próprio Estado 

operar em sentido contrário ao que estabelecem seus marcos legais, pois, 

constatando o dualismo no campo, ele criou regras claramente favoráveis aos 

outsiders, no sentido de reduzir as diferenças ou, pelo menos, de criar espaços 

novos de inserção. No entanto, apesar de terem sido assim concebidas, 

explicitando-se os diferentes tratamentos quanto ao nível do produtor, tanto nas 

normas de crédito rural quanto nos preços mínimos, o fato é que, quando efetivadas, 

essas políticas não atenderam a esses propósitos. 

No que se refere ao crédito rural, as regras do jogo estão ainda submetidas a 

critérios de risco e ao disciplinamento do Banco Central do Brasil (BACEN), este 

último sujeito também a imposições de acordos com o sistema financeiro 

internacional, particularmente o Fundo Monetário Internacional (FMI). Além disso, as 

características estruturais dos bancos, as relações de aproximação com a clientela, 

as vinculações com o Estado, as normas internas e a “cultura” resultante de sua 

prática cotidiana findam determinando uma certa trajetória em sua forma de atuação, 

nem sempre em consonância com os objetivos que orientaram as políticas que 

norteiam suas ações. 

A exclusão dos pequenos agricultores do crédito rural foi uma conseqüência 

desse ambiente institucional inadequado à pequena produção, apesar de as normas 

de crédito contidas no Manual de Crédito Rural (MCR) os privilegiarem com juros e 

prazos menores. Assim foi que as exigências burocráticas fora da realidade dos 

agricultores pobres - principalmente o uso de tecnologia inadequada, os limites 

políticos à mobilização e organização dos agricultores familiares, a ausência de 

parcerias institucionais, a falta de prática dos agentes financeiros em lidar com

24  Bacha, por exemplo (2004,p.64), apresenta um argumento redutivo quando afirma que nos bancos “o custo de 
concessão de um empréstimo é praticamente o mesmo, independente do volume do empréstimo concedido”. 
Essa afirmação ignora a cobertura dos custos operacionais dos bancos e o pagamento de spreads através da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 
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pequenas operações de crédito, dentre outros aspectos de igual relevância – fizeram 

crescer os custos de transação das operações, tornando-se obstáculos 

intransponíveis para que a maioria pudesse promover mudanças qualitativas de 

vida.

Mesmo para aqueles que obtiveram acesso ao crédito, faltou a oportunidade 

de construir uma relação mais apropriada entre o banco e a estratégia de produção 

que utilizavam. Em várias ocasiões, sendo solicitados pelos agricultores maiores a 

“testemunhar” periódicas dificuldades do produtor rural para cumprir compromissos 

com os financiamentos assumidos, nivelavam-se àqueles que, muitas vezes, não 

pretendendo manter relações de confiança, se limitavam a aguardar acordos 

políticos de mudança nas regras estabelecidas. Foram desperdiçadas muitas 

ocasiões para construir essa relação entre o banco e uma forma peculiar de 

produção - prática cotidiana dos agricultores familiares - que hoje continua sendo 

pouco relevante,  apesar de estar sujeita a regras mais adequadas.

Esse tratamento, igual para diferentes, dominava as ações do arranjo 

institucional que mediava o esforço de implementação das políticas de intervenção 

no meio rural, o que acentuou a exclusão e reforçou a posição dos estabelecidos. 

1.2.1 O Sistema Nacional de Crédito e outros Instrumentos

Como se depreende, o crédito rural foi o instrumento catalisador e indutor da 

proposta modernizadora para o qual se voltaram ou ao qual se filiaram as 

estratégias dos demais serviços agrícolas, públicos e privados. A condição de 

liderança do SNCR sobre as demais políticas públicas já estava determinada desde 

sua institucionalização. Os esforços subseqüentes do arranjo institucional estavam 

condicionados pelo objetivo de fazer orientação individual, com a finalidade de 

produzir excedentes com base na absorção dos insumos modernos industrializados. 

Existem basicamente três tipos de crédito rural: custeio, investimento e 

comercialização. O primeiro diz respeito à necessidade de sustentação das 

atividades com o cultivo e a colheita25; o segundo financia instalações, culturas 

permanentes e semipermanentes, veículos, equipamentos e animais para 

25 Compreendendo-se também como tal, na pecuária, a manutenção dos animais e da capacidade de suporte, 
além  das atividades de apascentamento e ordenha. 
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reprodução ou de tração; o crédito de comercialização atende às necessidades do

agricultor quanto ao beneficiamento primário e à distribuição de sua produção26.

Segundo Szmrecsányi e Ramos (1994), embora não houvesse nenhuma 

referência explícita para que o crédito fosse subsidiado no SNCR, na exacerbação 

do processo inflacionário, a partir de 1974 é que esse fato se caracterizou, na 

medida em que passou a ser significativo o diferencial entre taxas nominais de juros 

constantes nas normas de crédito vis a vis taxas de inflação. Os autores citam 

Sayad, em 1984, para quem as próprias taxas de juros, quando do início do 

programa, eram muito próximas das metas de inflação. De fato, além de as taxas de 

juros – para investimento, principalmente – no início terem sido maiores que as 

efetivadas posteriormente, os juros reais, que variaram de 1,4% a 4,0% no período 

1970/73, passaram a crescer sistematicamente, chegando a representar taxas de 

37,7%, em 1980 (Ver tabela 1) 

A ação do Estado tinha por estratégia que toda política agrícola deveria ser 

vinculada ao crédito e centrada no propósito de viabilizar um esquema de 

industrialização da agricultura. Essa estratégia foi posta em prática através de 

pacotes tecnológicos contendo normas técnicas que se vinculavam diretamente a 

inversões em máquinas e insumos modernos como sendo os protagonistas 

principais dos créditos de custeio e de investimento. Para evitar eventuais desvios, 

os créditos relativos à aquisição desses bens eram liberados diretamente, sob a 

forma de pagamento aos fornecedores. 

O economista Delgado (1985), explicando um fluxograma da demanda efetiva 

agrícola, demonstra que, quanto mais longos forem os períodos de produção, 

relacionados que estão com os tempos individuais de rotação dos capitais, maiores 

as necessidades de financiar o capital de trabalho, do qual fazem parte basicamente 

aqueles meios de produção “artificiais” que possam reduzir a dependência da 

atividade às forças da natureza. Esse procedimento é que vincula em definitivo o 

processo de modernização a fontes de financiamento que efetivamente possuem 

liquidez na economia, como são os agentes financeiros. Isso esclarece por que 

motivo os créditos para investimentos, de retorno menos rápido, não encontram 

26 Em 2004, algumas mudanças no Programa Nacional de Fortalecimento da agricultura Familiar (PRONAF) 
incluíram outro tipo de linha de crédito, direcionada integralização de cotas-parte para agricultores familiares 
cooperativados (MCR–10, PRONAF, atualizado até 24/06/2004). 
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outras formas de financiamento senão as que são oferecidas pelos bancos, como 

intermediários de políticas estatais de crédito. 

Esse interesse nos investimentos de capital de trabalho acentuou a dispensa 

de mão-de-obra, com mais intensidade nas atividades de ciclo mais longo, o que 

explica a mecanização intensiva na cultura canavieira, por exemplo. Nesse caso, a 

mecanização vem recebendo um reforço dos ambientalistas, preocupados com a 

queima da cultura para a colheita. A aquisição de colheitadeiras vem sendo 

viabilizada diante dos custos de corte de cana crua.

A propósito, os créditos de investimento foram muito representativos na 

década de 70, sendo seu crescimento ascendente de 1970 a 1976, mormente nesse 

último ano, quando significou 11,2 milhões de reais, ou 32,4% do total de crédito 

concedido, justamente quando a taxa de juros real foi de -21,9%. Isso ratifica a 

sistemática transferência de recursos para os produtores que conseguiram ter 

acesso ao crédito subsidiado. Nesse caso, por constituir-se de recursos para 

investimento, ainda foi mais restrito o acesso aos pequenos produtores, diante das 

exigências de garantia real para cobertura de financiamentos com prazos mais 

longos.

Para Delgado (1985), os bancos articulados com o Estado determinavam ex

ante parâmetros que balizavam a produção rural, tais como: os preços mínimos, os 

VBC, os juros relacionados com os insumos utilizados e as condições de seguro 

agrícola. Assim, inibindo ou criando expectativas, geravam decisões de natureza 

prospectiva relativas a mão-de-obra e meios de produção, confirmando um domínio 

financeiro e estatal sobre a produção e a formação de renda do setor agrícola. O 

controle dessa articulação sobre a agricultura se complementava com o 

financiamento e as políticas públicas direcionadas às fases de colheita até a de 

comercialização final. 

 Ao poder do sistema financeiro e do Estado se vinculou também a estrutura 

de pesquisa, com avanços significativos na geração de novas cultivares e de 

práticas agrícolas que sinalizavam para novas possibilidades mercantis e para uma 

integração mais definitiva com a indústria de meios de produção e de beneficiamento 

e comercialização. Em consonância com esse ponto de vista, Belik (1996, p.9) 

afirmava que “a adoção de tecnologias modernas vinculadas a um pacote 

tecnológico pré-determinado era costurada pelo crédito rural” .
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A pesquisa, que priorizava a utilização de práticas que exigiam o uso 

intensivo de insumos modernos é um registro muito forte do nível de vinculação 

institucional com tecnologias orientadas para compras industriais a montante da 

agricultura. Aliás, durante esse processo de mudança tecnológica, de certa forma, se 

cristalizou uma dupla dependência da agricultura, pressionada, de um lado, pelas 

indústrias de meios de produção e, de outro, pela estrutura monopolista de 

beneficiamento e de comercialização. Essa sujeição a regras fora do setor vem 

sendo determinante para a limitação das taxas de remuneração, quase sempre bem 

abaixo do retorno em outras atividades econômicas. 

A escolha desse modelo através da pesquisa agropecuária revela um certo 

divórcio entre o objeto de trabalho e os problemas estruturais do campo, frustrando 

expectativas quanto à adequação da pequena produção aos ditames da 

modernização. Isso tem reforçado o argumento equivocado de que o 

desenvolvimento tecnológico preconizado tem sido um dos principais responsáveis 

pela exclusão da maior parte dos pequenos agricultores dos benefícios do 

desenvolvimento rural. O fato é que não foi a tecnologia a responsável pelo 

crescimento dos outsiders  da modernização agrícola, mas sim a falta de tecnologia, 

ou a ausência de padrões tecnológicos adequados à realidade da maioria dos 

agricultores.

Szmrecsányi e Ramos (1994) destacam a criação, em 197227, da EMBRAPA, 

cujos programas de pesquisa e difusão foram determinantes para a política 

tecnológica que sustentava a intervenção no setor agropecuário. Para esses 

autores, essa atuação “teve seu alcance limitado, pois, da mesma forma, ficou 

subordinada à concepção quantitativa e imediatista que acabou se impondo no 

contexto da modernização conservadora” (SZMRECSÁNYI ; RAMOS, 1994, p. 75).

É importante ressaltar que até então a pesquisa realizada através do governo 

central se materializava no Departamento Nacional de Pesquisas Agropecuárias, do 

Ministério da Agricultura, e em diversos institutos vinculados. Outros organismos, 

tais como o Instituto Agronômico de Campinas (IAC), a Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) e o Instituto Biológico, todos em São Paulo, 

respondiam também por grande parte da investigação agropecuária no país.

27 O governo é autorizado pela Lei 5851,  a de 07/12/1972, mas a EMBRAPA só foi criada de fato em 1973. 
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Em 1996, segundo Carlos Bacha (2004), a pesquisa agropecuária no Brasil 

era representada pela EMBRAPA, os institutos estaduais e as universidades 

públicas, totalizando 6.831 pesquisadores, sendo que os das universidades foram 

computados apenas em seu tempo dedicado à pesquisa. 

A propósito, um artigo do presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), recentemente publicado pela FAPESP, faz um balanço 

da atuação dessa empresa desde sua fundação e entrevista seu novo presidente, 

que tenta explicar as causas da primeira opção durante a modernização e as razões 

da mudança de orientação que ele pretende impor a esse organismo. Nesse sentido, 

parece ser um bom começo a intenção explícita de Campanhola (2003, p. 79) de 

produzir tecnologia conhecendo a agricultura familiar e, assim, “em vez de gerar 

tecnologia e transferir (...) começar o trabalho discutindo com  os agricultores, fazer 

um diagnóstico junto com eles”. Nesse contexto, frente às experiências frustradas 

anteriores, a produção de tecnologia na forma down size parece ser o modelo mais 

adequado às especificidades da agricultura familiar. 

O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO)28, por 

assegurar ao produtor a manutenção de compromissos com os agentes financeiros 

mesmo no caso de frustrações de safra, terminou constituindo-se em uma garantia 

para os bancos sobre os créditos concedidos. Significa dizer que esse seguro veio 

de fato reduzir muito mais os riscos da intermediação bancária que os da atividade 

econômica pelo lado da produção. Essa idéia é reforçada ainda porque apenas os 

mutuários de crédito tinham acesso ao benefício, ficando de fora a imensa maioria 

dos que não conseguiram esse privilégio.

Também estava explícito no PROAGRO o compromisso institucional com a 

modernização da agricultura, na medida em que os laudos de vistoria elaborados 

para comprovação das perdas teriam evidentemente que verificar a adoção de 

práticas recomendadas nas fases de desenvolvimento das atividades agropecuárias. 

Para que essa recomendação se efetivasse como uma exigência, era desnecessária 

a presença da assistência técnica, pois a “receita” já estava institucionalizada no 

próprio financiamento, através de um compromisso do fornecedor ou incorporada no 

contrato de operação do crédito. 

28 Criado em 11/12/1971 através da Lei nº 5969, mas só implantado em 1975. Atrasos desse tipo explicam em 
parte porque as políticas públicas se frustram, pois em muitas ocasiões a realidade que as determinou já não é a 
vigente quando são postas em prática. 
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No mesmo trabalho, Bacha (2004) salienta que o PROAGRO teve duas fases: 

uma primeira, de sua fundação até 1991, quando, pelo menos nos oito primeiros 

anos, cobria apenas a operação de crédito; a partir de 1979, passa a  cobrir as 

atividades constituídas como aplicação de recursos próprios no contrato de 

financiamento, reforçando a idéia de seu papel principal como redutor do risco dos 

bancos. Em 199129 passou a chamar-se PROAGRO Novo, com restrições às 

coberturas de custeio e à inclusão de atividades não previstas no financiamento. 

Entre 1994 e 1997, o programa sofre novas modificações, no sentido de evitar as 

costumeiras fraudes na sua aplicação, seja exigindo seja mais supervisão no campo  

seja o enquadramento no zoneamento agrícola.

O Programa de Garantia dos Preços Mínimos (PGPM)30 , que pouco 

representou durante a primeira fase da modernização, passa, nos anos 80, a ter 

importância fundamental para a agricultura, parte por atender às restrições do 

crédito, parte como uma necessidade de intervir na crescente instabilidade dos 

mercados agrícolas. Paulatinamente, o Estado vai se afastando do apoio aos juros 

subsidiados para dar mais atenção ao conjunto de interesses dos produtores, 

mormente no que se refere ao valor financiado, ao período de liberação do crédito e 

a preços finais (preços mais realistas e correção dos valores alguns meses após o 

início da colheita). O crédito se afasta da condição de protagonista principal de 

política agrícola para se constituir em elemento secundário. 

Mesmo discordando de algumas críticas feitas ao PGPM, Szmrecsányi & 

Ramos reconhecem o fato de que este tenha sempre contemplado um menor 

número de produtos, deixando de fora os de controle submetido ao Estado (como o 

açúcar e o café). Significa dizer que estes últimos tinham seus preços administrados, 

enquanto os primeiros foram deixados na dependência da agroindústria. Também 

registram esses autores que o programa foi instrumento de disputa em torno da 

apropriação do excedente social entre os agentes envolvidos, desde a produção à 

comercialização (atacadistas, beneficiadores, exportadores e industriais). 

29 Criado pela Lei nº 8171, de 17/01/1991 e Resolução nº 1855, de 14/08/1991. 
30 Segundo Goldin e Resende (1993), o  programa de preços mínimos no Brasil foi lançado em 1943, quando foi 
criada a Comissão de Financiamento da Produção (CFP) –. No início dos anos 60, essa comissão passa a ser 
utilizada como base para estoques reguladores, acrescentando-se outros produtos ou restringindo-se 
beneficiários. Só em meados dos anos 60 é que a PGPM veio a ser posta como papel subsidiário para o crédito 
rural.  Essa política foi posta em prática sob duas modalidades: Empréstimo do Governo Federal (EGF) e 
Adiantamento do Governo Federal (AGF) (BELIK, 1994).   
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Confirmando essa realidade, Walter Belik (1994, p. 30) argumenta que, já na 

década de 60, quando efetivamente o Estado passa a fazer uso dos estoques 

reguladores como política de abastecimento, “os intermediários e a agroindústria 

tomaram a frente, absorvendo a quase totalidade dos recursos à disposição em 

determinadas culturas”. De fato, a intenção de financiar ao produtor se frustrou na 

medida em que o alvo do beneficiamento terminou sendo a indústria processadora, 

pois os créditos para compra da produção eram convertidos, na prática, em seu 

capital de giro. Como sinalizador de preços, o programa também foi de pouca valia 

para o agricultor, pois a ação do governo nesse sentido, num ambiente inflacionário, 

resultava em que o mercado, via especuladores, absorvesse a “gordura” pré-fixada. 

Em meados dos anos 90, os preços mínimos deixam de ser corrigidos pelos 

mesmos índices de correção dos financiamentos, conforme vinha acontecendo 

desde início dos anos 8031, além de não ter seus níveis fixados garantidos sob 

correção durante a comercialização. No final da década de 90, praticamente tanto as 

AGFs quanto os EGFs perdem sua efetividade, de forma que as Cédulas do 

Produtor Rural (CPRs) passam a constituir-se quase em uma política oficial do 

governo.

Para Rocha (1997), embora o programa de garantia de preços mínimos seja 

um importante instrumento de estabilização da renda dos agricultores, padece de 

uma falta de sintonia entre seu caráter de universalidade e a necessidade de 

alocação de recursos orçamentários, além da inconstante condução de política, o 

que reflete significativamente na insegurança do produtor na alocação de recursos 

de médio e longo prazo.

Segundo esse mesmo autor, apesar de a redução do crédito ter racionalizado  

o uso deste, o  conseqüente encarecimento dos empréstimos num contexto de 

preços mínimos sem correção monetária “tornou mais difícil a compatibilização dos 

custos dos empréstimos com a receita proporcionada [..], prejudicando mais 

significativamente os agricultores menos capitalizados” (ROCHA, 1997, p.  41).

No início de 1990, o PGPM cobria 42 produtos, excluídos o café e a cana-de-

açúcar, cujos preços eram administrados de forma específica. Na safra 2000 – 2001, 

foram estabelecidos preços mínimos para 30 produtos e 16 tipos de sementes, 

enquanto na safra seguinte (2001 – 2002) foram contemplados 34 produtos e 16 

31 Em 1981 foi criado um preço-base, anunciado em agosto de um ano e sujeito a indexação plena até o início da 
colheita (fevereiro). Posteriormente, esse período foi ampliado por mais dois meses. 
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tipos de sementes. Nesse ínterim, alguns produtos - como milho, soja e arroz - 

tiveram preços mínimos diferenciados, e só outros tiveram preços diferentes para 

algumas regiões, caso da juta/malva. 

O importante é enfatizar a dimensão institucional dessas intervenções, uma 

vez que os preços mínimos decorrem da intenção das políticas públicas e dependem 

das restrições orçamentárias do governo. Assim é que, em economias mais 

fechadas, esses preços se limitam a cobrir os custos variáveis, na expectativa de 

que o comportamento dos grupos de agricultores seja  continuar produzindo. 

Quando as transações com o exterior são mais abertas, esses preços são 

equiparados aos preços internacionais mais as despesas de internalização, inclusive 

conversão cambial. Outras situações podem ser criadas, como ocorreu no Brasil 

durante os anos 70, quando os preços mínimos eram estabelecidos a partir do VBC, 

com a seguinte fórmula: VBC / 0,6.produção por ha. Depreende-se que existe uma 

proporção direta entre o preço mínimo e o VBC.

Analisando-se esses preços a partir das mudanças verificadas no final dos 

anos 70, através da Identidade de Fisher (M.V = P.T), observa-se que esses preços 

mínimos sinalizavam preços maiores no futuro, o que resultava em que o aumento 

das transações efetuadas (T) seria compensado com o aumento da massa de 

moeda em circulação (M). A inflação corroia o preço mínimo porque, de acordo com 

Fisher, o nível geral de preços (P) varia no sentido inverso do volume de negócios e 

na razão direta da quantidade de moeda e da velocidade de circulação (V). 

Em suma, retornando aos objetivos do Programa de Crédito Rural, suas 

disposições gerais32 são bastante afirmativas quanto aos interesses gerais da 

agricultura, ao propor: estímulo ao crescimento ordenado, financiamento oportuno, 

fortalecimento principalmente dos pequenos e médios produtores rurais e introdução 

de métodos racionais de produção no setor agrícola. Partindo de uma análise 

desses propósitos e no confronto com os dados obtidos, Sayad (1984) já afirmava 

que esses objetivos não estavam sendo satisfatoriamente atingidos. 

O mesmo autor comenta três principais pontos críticos do programa, quais 

sejam: a) substituição de capital e desvio; b) distribuição dos empréstimos;  c)  

pressões sobre as contas públicas. No primeiro caso, Sayad argumenta que, sendo 

fungível, o capital financeiro tem facilidade para ser alocado onde for mais rentável e 

32 Disposições Gerais/Conceituação e Objetivos (SAYAD, 1984, p. 04). 
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que, com uma possível disponibilidade de recursos próprios, esses recursos 

deixariam de reaplicar-se na atividade agrícola para serem alocados em 

oportunidades de maior retorno, demandando mais créditos subsidiados que o 

efetivamente necessário. A possibilidade de desvio estaria relacionada com o 

acesso ao crédito do tomador de empréstimo, a familiaridade deste com o sistema 

financeiro, a existência de outras oportunidades de aplicação mais rentáveis, bem 

como a própria expectativa de retorno da agricultura. 

No segundo caso, Sayad (1984) confirma a existência de  uma concentração 

de operações de crédito nos estabelecimentos maiores e em culturas mais 

comerciais e argumenta ser isso decorrência de barreiras culturais dos pequenos 

agricultores para demandar crédito no sistema bancário e do conservadorismo na 

seleção de clientes como um critério normal dos bancos para reduzir riscos33. Nesse 

caso, os subsídios ampliariam esses cuidados para concessão do financiamento, 

pois os juros mais altos representam na cultura bancária uma compensação ao 

risco, reduzindo, assim, o caráter conservador desses bancos.

De fato, os comentários de Sayad (1984) a  respeito disso ratificam a 

fragilidade institucional do sistema de crédito no que se refere à inclusão dos novos 

clientes, notadamente os de menores rendas. Nesse ponto, sobressaem-se 

aspectos, hoje já constatados em pesquisas, dos tipos: a familiaridade dos grandes 

e médios produtores com as “regras do jogo” bancário e as decorrentes facilidades 

para atendimento de exigências burocráticas, a seleção conservadora dos clientes 

por parte do banco e os custos de operação decorrentes do distanciamento em 

relação aos pequenos produtores.

Sayad (1984) não faz referência a barreiras existentes por parte de outros 

mediadores desse processo, mesmo porque não foi esse o seu objeto de trabalho. 

Nesse aspecto, por exemplo, destaca-se a ação da assistência técnica, muitas 

vezes pondo obstáculos à presença dos agricultores mais pobres, seja por não 

acreditar na sua viabilidade econômica, seja por desconhecer instrumentos mais 

adequados para trabalhar com esse público, ou mesmo por não dispor de estrutura 

suficiente para envolver-se com um número tão representativo de clientes, 

distribuídos de maneira tão atomizada na sua área de trabalho. Os sindicatos rurais 

33 Essas barreiras culturais e os demais pontos considerados, à luz de marcos legais e da atuação dos 
organismos que medeiam a política de crédito, comporiam o que está sendo conceituado como ambiente 
institucional.



56

vivem num permanente paradoxo de representação, entre os interesses mais diretos 

dos trabalhadores assalariados e os dos pequenos produtores, o que termina 

dispersando esforços de mobilização ou submetendo sua ação a paliativos 

assistencialistas.

Revendo esses objetivos do SNCR, não é difícil depreender que uma das 

razões desse funcionamento insatisfatório estaria na incompatibilidade entre o 

propósito de atendimento da pequena produção, carente de soluções mais criativas, 

e a racionalidade que norteia a idéia de modernização/industrialização, pois é essa 

racionalidade que predomina nos organismos que compõem o arranjo institucional 

de apoio às políticas de promoção no plano local, em que a viabilidade de um  

empreendimento está sujeita aos mesmos critérios de avaliação, seja qual for a 

dimensão do negócio. 

Os desvios ocorreram não apenas porque os produtores maiores, com maior 

facilidade de acesso, optavam pelo uso de crédito barato para uso em outros 

propósitos fora da área de produção agrícola, mas também por conta da alocação 

de recursos em oportunidades mais rentáveis, como afirma Sayad. Merece registro, 

nesse aspecto, a ação de bancos privados, que, em sua maioria, estruturavam suas 

agências no interior, com o fito de atrair esses privilegiados com recursos oriundos 

dos bancos estatais, às suas aplicações financeiras. É importante o entendimento 

desse papel dos bancos na época, porquanto seria menos complicado para o 

BACEN estender seus controles aos agentes que facilitavam esses desvios do que 

tentar fiscalizar diretamente os agricultores dispersos no espaço, como  fez, com 

parcos resultados. 

Uma demonstração clara dessa facilidade de acesso ao crédito por parte dos 

maiores produtores está no fato de que estes receberam empréstimos em proporção 

superior à dos menores estabelecimentos. Comparando os anos de 1970 e 1975,  

Sayad (1984)  demonstra que, para os proprietários  de até 10 ha, a relação entre o 

valor do crédito e o da produção manteve-se estável no período, enquanto a dos 

maiores produtores, que já era seis vezes superior no primeiro ano, subiu  para mais 

de doze vezes em 1975. Outro indicador importante - crescimento do valor médio 

(corrigido) dos empréstimos no período - demonstra que os produtores de menor 

porte aumentaram o valor médio de 1,86% enquanto para os de maior porte a 

ascensão foi de 2,47%. 
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Reforçando esse caráter concentrador das operações de crédito rural e como 

este foi apropriado por detentores de maiores estabelecimentos, Belik (1994) analisa 

dados estatísticos  do período 1968 – 78, verificando que, apesar de o volume de 

crédito ter crescido em 850%, o número de contratos se multiplicou em apenas 3,5 

vezes, ensejando, no período, um crescimento médio do valor desses contratos em 

mais de 170%. Demonstra Belik, através do Censo de 1980, que 80% dos 

estabelecimentos agrícolas nada receberam de crédito, enquanto 1%, que produzia 

15% do total e empregava apenas 3% da mão-de-obra, abocanhou 40% dos 

recursos. A posição desses agricultores torna-se ainda mais privilegiada quando se 

põem na mesa outros incentivos de que dispunham as políticas agrícolas, aos quais 

eles mesmos tiveram acesso, como os EGF/AGF, a isenção de impostos à 

exportação para processados e outros. 

É importante registrar que essa transferência de renda para a grande 

produção ocorreu num período em que a taxa de juros real34 teve maior subsídio. 

Assim é que, entre 1974 e 1983, ela variou de -11,5% a -37,7%, sendo a média, no 

período, de 23,4%. Observando um tempo mais longo, 1970 – 1986, a transferência 

de renda através do crédito subsidiado se ancorou numa taxa real média de juros da 

ordem de -16,8%. Quando se aplica um subsídio dessa ordem nas operações de 

investimento constantes das normas do MCR, com prazos de carência e de 

amortização em quatro e doze anos, respectivamente, com as quais foram 

beneficiados os grandes produtores, é possível imaginar a dimensão desse 

privilégio. Ampliando-se um pouco esse raciocínio e considerando-se que os pacotes 

tecnológicos incorporavam aportes significativos de equipamentos de insumos 

modernos, é evidente o papel do crédito também na capitalização, a montante e a 

jusante dos estabelecimentos rurais beneficiados. 

Quando analisados os recursos do crédito alocado na agricultura e sua 

importância para o PIB agrícola, e o fato de que apenas 1% dos estabelecimentos 

rurais absorveu 40% desses recursos, essa transferência se explicita mais ainda. A 

tabela 2 – Recursos transferidos à agropecuária via crédito rural – visto 

anteriormente, demonstra a importância desse aporte de capital. Assim é que essa 

relação variou de 8,6% no primeiro ano para um percentual de 26% em 1979. A 

média dessa relação foi da ordem de 15,41% ao ano, representando um volume de 

34Juros nominais  =  juros nominais no mercado externo + risco (diferença de C Bonds) + spread, e juros reais = 
juros nominais – subsídios. 
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capital líquido da ordem de R$ 68,83 milhões35. O PIB agropecuário, no último ano 

da série, era de R$ 55,32 milhões de reais, com um crescimento, no período, da 

ordem de 23,2%. 

Comparando a situação desses produtores com a daqueles que não 

conseguiram acesso ao crédito, é evidente que nestes últimos se aplica com mais 

precisão a condição de limite de informação, tão cara aos institucionalistas, o que 

explica em boa medida seu processo de exclusão. Não ter acesso ao crédito é 

também não possuir condição de utilizar tecnologias inovadoras, o que limita a 

capacidade de competir e de acompanhar as exigências de mercado, de utilizar 

métodos de gerenciamento apropriados aos negócios rurais, o que implica baixos 

rendimentos e empobrecimento. Esse ciclo vicioso ainda é reforçado com a baixa 

capacidade de organizar-se e com a dependência de interesses clientelistas. 

O fato é que, em que pese a eficiência que possibilitou uma articulação dos 

interesses da burguesia agrária e da indústria, resultando em significativos recordes 

de produção e produtividade, a ação estatal não conseguiu incorporar de fato as 

históricas reivindicações de melhoria de vida para a maior parte da população no 

campo. O desemprego rural e o aumento do número das famílias mais pobres, 

mesmo que detentoras de pequenas glebas, foram o sinal de alerta por trás do 

aparente sucesso dessa política pública. 

Confirmando esses problemas, o meio rural vem sendo objeto de diversas 

políticas públicas compensatórias e previdenciárias. A aposentaria e os programas 

de ajuda financeira à população carente têm se acentuado, constituindo hoje uma 

importante fonte de sobrevivência para as famílias mais pobres. O Nordeste é cliente 

prioritário dessas políticas, pois detém metade da população carente do país.

Após o fracasso relativo do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 

(FUNRURAL), instituído através do Estatuto do Trabalhador Rural (1963) e 

financiado através da contribuição de 1% sobre o valor dos produtos agropecuários 

comercializados, foi criado, em 1969, o Plano Básico e, em 1971, o Programa de 

Apoio a Produção Familiar (PRORURAL)36, que, somado a outro dispositivo legal, 

consolidava uma previdência para o meio rural, com evidentes diferenças em 

relação à do trabalhador urbano. Só a Constituição de 1988, com o princípio básico 

da universalização, equivalência entre o urbano e o rural, e o piso básico de um 

35 A preços de agosto de 2004. 
36 Lei Complementar n° 11, de 25/05/1971, aperfeiçoada através da Lei 6260, de 06/11/1975. 
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salário mínimo, eliminou grande parte das assimetrias do plano anterior, embora só 

tenha entrado em vigor em julho de 199137.

No período de 1992 a 1999, foram concedidos, no Nordeste, 9.217.250 

aposentadorias e pensões, com uma média anual de 1.536,2 mil beneficiários por 

ano. Esses ingressos no meio rural significaram uma redução de 11% no número de 

pobres38, aproximadamente 3,5 milhões de residentes, segundo estudo de 

consultores independentes da FAO/CEPAL/INCRA (2003)39. No mesmo estudo, para 

o Nordeste, a participação da renda previdenciária na renda total dos 

estabelecimentos por conta própria foi em torno de 47,81%, em 1996. Outros 

estudos similares demonstram que a dinâmica excludente do mercado, ao ampliar o 

número de pobres no rural, tende a acentuar a importância dessas rendas 

provenientes de aposentadorias e pensões.

Nessa conjunção de ambigüidades, em que as políticas compensatórias não 

conseguem dar conta do avanço da pobreza no campo, o surgimento do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), como política de 

promoção socioeconômica, pretende constituir-se numa ação pública nova que se 

volta exclusivamente para a produção de menor porte, incorporando novas famílias à 

condição de produtores. O novo, de fato, não está nas normas de crédito, muito pelo 

contrário; está na tentativa de aperfeiçoar o ambiente institucional onde se pretende 

implementá-las, basicamente no que depende da capacidade organizativa dos seus 

beneficiários e, ultimamente, na redução de exigências para contratação de 

financiamento.

1.2.2 O PRONAF: um retorno do Estado à regulação

 O Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar foi criado através do 

Decreto nº 1946, de 28 de junho de 1996, e teve suas normas consolidadas na 

Resolução 2310, de 29 de agosto de 199640.

37 Leis 8212 e 8213, que reduziram a idade mínima para aposentadoria,  a qual passou a ser de 60 anos para os 
homens e 55 anos para as mulheres. 
38 Considerada como linha de pobreza a renda  para o chefe de família de 0,25 salários mínimos. 
39 O mesmo estudo afirma que, embora no período considerado a redução de pobres se deva aos ajustes 
macroeconômicos do Plano Real, para o meio rural esse fator não é considerado importante, parte por conta do 
baixo nível de monetarização da  economia rural, parte porque a sua renda foi utilizada com controle da inflação. 
40 Segundo a versão oficial que o criou, adotou a gestão social como base de suas ações, entendida como um “modelo 
praticado com a participação majoritária e protagônica dos diferentes grupos sociais interessados na formulação, implantação, 
benefícios e impactos das ações de desenvolvimento patrocinadas pelo Programa” (BRASIL.MAA.SDR, 1996,  P. 11).
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Esse programa nasceu da luta histórica dos sindicatos rurais e de suas 

representações em nível estadual e nacional, recebendo, ainda, o apoio decisivo de 

instituições internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação (FAO) e o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), cujas pressões sobre o governo brasileiro foram mais 

importantes para o desfecho que o acúmulo de sucessivas experiências frustradas 

por parte dos trabalhadores. Essas reivindicações foram levadas a sério justamente 

num momento em que o campo era objeto de crescentes conflitos pela terra 

liderados por movimentos como o Movimento dos Sem-terra (MST), que, em 

princípio, se contrapunham a soluções como a do PRONAF, consideradas paliativas, 

no contexto dos problemas que estavam enfrentando com a reforma agrária. 

Pode-se afirmar que esse programa nasceu com um pedigree importante

como política pública, mormente por ser fruto dos anseios históricos das 

representações dos beneficiários – trabalhadores rurais e pequenos proprietários. 

Da maneira como  foi concebido, parecem ter interesse também no programa tanto o 

poder público local, pela oportunidade de captar recursos para realização de obras 

que podem render mais prestígio, quanto os próprios agentes financeiros, que, 

apesar de paraestatais, se remuneram convenientemente, através da equalização 

de juros mais taxa de serviços, em cada operação realizada. 

Isso não impede que esses bancos, mesmo que oficiais, estejam resistindo à 

expansão da base social do programa, pois a contratação de empréstimos estava 

paralisada há quase três anos sem se expandir, conforme vinha alertando  

Abramovay (2002 b). Acrescenta esse autor que a Secretaria do Tesouro gasta, num 

empréstimo de R$ 1.300,00 para uma família rural classificada no grupo C, o valor 

de 544,36 reais (41,9%), sendo metade para pagamento ao Banco do Brasil, em 

spread e taxa de serviço, e a outra metade na cobertura de rebate por adimplência.

  Em uma operação de investimento com oito anos de prazo, para cada 1 real 

aplicado, o Tesouro gasta 1,10 real, sendo metade como remuneração do Banco do 

Brasil. Esse mesmo raciocínio pode ser transposto para o Banco do Nordeste, pois, 

salvo pequenas diferenças41, ele está submetido a regras semelhantes àquelas a 

41 O Banco do Nordeste (BN) tem atuado basicamente com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE)  , recebendo um spread de 3% sobre o valor financiado. Quando opera com outras fontes de 
financiamento (Orçamento Geral da União (OGU), Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) ou Banco Nacional 
de Desenvolvimento  Econômico (BNDES) ), recebe spreads diferenciados, dependendo das condições de 
negociação.
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que o Banco do Brasil está. É importante registrar, no entanto, que esses bancos 

oficiais, como os demais organismos privados,  estão submetidos ao Acordo da 

Basiléia42 quanto à classificação pelo sistema de ranking, em que ficam 

condicionados à eficiência dos créditos concedidos. 

Com essa mesma preocupação, Garcia (2003) afirma que, além de não 

conseguir ampliar o número de agricultores a serem beneficiados, as operações de 

crédito do programa contemplam majoritariamente os agricultores consolidados – 

Grupo D. Com a criação, em 2003, do Grupo E, intermediário entre o PRONAF e o 

PROGER, parte dos agricultores consolidados absorverão consideráveis recursos do 

programa.

Dentro de uma concepção de parceria, a operacionalização do PRONAF pode 

ser efetivada através de quatro linhas de ação (BRASIL.MAA.SDR, 1996, p.14): 

negociação de políticas públicas com órgãos setoriais; 
financiamento de infra-estrutura e serviços nos municípios; 
financiamento da produção da agricultura familiar; 
capacitação e profissionalização de agricultores familiares. 

Basicamente, essas linhas gerais de ação se consubstanciam nas seguintes 

linhas de financiamento : 

PRONAF CRÉDITO - que financia mais diretamente a família rural e suas 

organizações, no custeio e nos investimentos necessários às atividades 

agropecuárias e não-agropecuárias. Os créditos de investimento são 

destinados à atividade produtiva e de serviços, desde que direcionados ao 

aumento de produtividade e da renda do produtor; e 

PRONAF M (Infra-estrutura) - que financia infra-estrutura e serviços nos 

municípios, para o fortalecimento da agricultura familiar.43

As outras linhas de ação se incorporam na operacionalização do programa 

através de entendimentos interinstitucionais que privilegiem o desenvolvimento da 

agricultura familiar, tais como: a articulação para a revisão de política pública local, o 

42 Firmado em 1988 no âmbito do Bank for International Settlements (BIS) - Banco Internacional de 
Compensações ou Banco para Pagamentos Internacionais, vinculando à necessidade de capital próprio, 
segundo risco apresentado em suas transações. Em 1992 esse acordo começa a ser cobrado do Brasil através 
do Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia, como contrapartida pela ajuda do exterior. Em 1994 o BACEN 
regulamenta esse acordo e os bancos começam a seguir as normas (OLIVEIRA, 2003 apud BITTENCOURT, 
2003).
43 A partir de 2003, essa linha de atuação é modificada, de forma que passam a constituir unidade de 
atendimento os territórios rurais e não mais municípios isolados. Em 2004, a Resolução n° 37 estabelece 
procedimentos operacionais das ações de assistência financeira para o projeto. 
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apoio à integração nos mercados nacional e internacional, o desenvolvimento de 

sistemas apropriados ao aperfeiçoamento da circulação de bens e serviços, a 

redução dos entraves burocráticos e a proposição de medidas facilitadoras para 

implementação de cadeias produtivas. 

No que se refere ao PRONAF Crédito, após sucessivos aperfeiçoamentos do 

programa, por conta das negociações políticas entre os diversos parceiros, estão 

consubstanciados no MCR44 do BACEN, como público-alvo, os agricultores 

familiares e suas organizações. Assim, o Estado cria a seguinte tipologia de 

agricultores familiares: Grupos A e A/C, para beneficiários de reforma agrária e 

Grupos B, C, D, e E, dependendo da renda bruta anual do agricultor. São 

considerados também como beneficiários os remanescentes de quilombos, 

trabalhadores rurais e indígenas que se enquadrem nas mesmas exigências 

relativas aos agricultores familiares, ou seja: que explorem glebas como 

proprietários, posseiros,  arrendatários ou parceiros. Além destes, podem também se 

beneficiar do programa: pescadores artesanais, extrativistas, silvicultores e 

aqüicultores, enquadrados em cada grupo consoante suas rendas e a 

caracterização da mão-de-obra utilizada. 

Além das linhas de crédito específicas para cada um dos seis grupos, existem 

créditos para agroindústria, reflorestamento, para o semi-árido, para jovens e 

mulheres e para financiamento de cotas-parte de cooperativas.

Merece um registro positivo o fato de que todos os capítulos do PRONAF 

priorizam os investimentos voltados para empreendimentos que objetivem a 

produção agro-ecológica e orgânica, embora não conste dessas normas os critérios 

de transição que possibilitem uma opção de mudança por parte do agricultor. 

As fontes de recursos do PRONAF-Crédito podem ser específicas para cada 

um dos grupos ou combinadas, tendo como origem a Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) - 

investimentos individuais, grupais ou coletivos, o Fundo Constitucional de 

Financiamento para o Nordeste (FNE) – investimentos individuais, grupais e 

coletivos-  e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)45 –  custeio. A STN financia 

apenas a agricultura familiar dos Grupos A e B, e o custeio do C, sendo que, para o 

44 Incorporando modificações até 04/10/2004. 
45 Excetuando-se para o Grupo A, em que o FAT e as demais fontes de recurso não especificam se financiam 
especificamente a custeio ou a investimento.
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primeiro e terceiro grupos, essa Secretaria atua de forma compartilhada com o 

BNDES e com o FNE, enquanto para o segundo atua como fonte isolada. 

Os encargos financeiros do crédito são diferenciados segundo os grupos 

contemplados, com variações tanto em pagamento dos juros quanto dos acessórios.

As exigências para formalização dos  contratos também são diferentes para 

os  grupos do PRONAF, consoante prioridades econômicas de governo, interesses 

sociais, redução de riscos dos agentes financeiros, controle de aplicação do crédito, 

acesso a informações gerenciais e tecnológicas e capacidade de amortização. Além 

disso, é obrigatória, para a formalização do crédito, a apresentação de uma 

Declaração de Aptidão46, fornecida por agentes credenciados pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA).

Não se deve olvidar também que, dependendo da interpretação das normas 

pelos agentes financeiros, outras exigências podem limitar ou impedir o acesso ao 

crédito. No estudo das operações, alguns aspectos podem ser mais suscetíveis 

desse julgamento, como: os limites de endividamento por beneficiário47, restrição 

parcial ou total para financiamento a determinadas atividades, independente do 

estudo de viabilidade, e punições para o caso de inadimplemento das operações48 .

O mutuário de um determinado grupo poderá ser reenquadrado em grupo de 

renda superior, desde que demonstre capacidade produtiva, representada por terra, 

mão-de-obra familiar e acompanhamento técnico, além de taxa de retorno 

compatível com sua situação financeira e com as exigências para o novo grupo de 

renda desejado. 

Se, por ignorância e receio de punição, já não bastasse a sujeição do 

beneficiário às diferentes interpretações das normas do BACEN, ainda prevalecem 

exigências de natureza técnica, como: obrigação ou proibição do uso de 

determinadas práticas, atividades que podem ou não ser financiadas, fornecedores 

aptos a operar, credenciamento de assistência técnica, dentre outros.

Merece registro o fato de que as representações tradicionais dos agricultores 

– os sindicatos e confederações - foram formatados originalmente congregando 

46 Declaração que identifica o público-alvo, fornecida gratuitamente, elaborada para a unidade familiar e 
preferencialmente em nome da mulher ou companheira do mutuário. 
47 Recente medida do Conselho Monetário Nacional altera a Resolução 15/50, deixando para a responsabilidade 
dos agentes financeiros a análise caso a caso de cada situação do devedor (Entrevista realizada com o assessor 
do Ministro da Fazenda, Sr. Gilson Bittencourt, em 12/02/2005). 
48 Previstos, desde um simples aviso de cobrança, passando pela notificação extrajudicial, até a inclusão dos 
devedores no Cadastro Informativo De Crédito Não Quitados Do S. Público Federal (CADIN) e inscrição na 
Divida Ativa da União. 
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tanto pequenos agricultores quanto trabalhadores rurais, cujos interesses nem 

sempre são coincidentes, além de bastante complexos para serem operados 

politicamente. Historicamente, as questões relativas aos sindicatos rurais sempre 

estiveram fragilizadas, em boa medida devido a essa característica. Por exemplo: 

uma luta por melhores salários para o trabalhador pode se chocar com a posição 

contrária dos pequenos agricultores, para quem não deve ser interessante um 

acréscimo de custos de mão-de-obra de terceiros, mesmo que possa ser utilizada 

eventualmente.

De forma idêntica, uma campanha para ampliar acesso ao crédito e a outros 

serviços ou para repactuação de dívidas pode não receber apoio dos trabalhadores, 

por entenderem que não lhes diz respeito diretamente. No transcorrer das lutas que 

empreendem os pequenos proprietários, essas reivindicações têm contado mais 

com o apoio dos grandes agricultores que com o dos sindicatos. O paradoxo é 

apenas aparente, pois existem de fato pontos de interesse comum, embora alguns 

impostos por meio de práticas inadequadas a pequenos negócios. Também 

prevalece nesses casos a questão política, pois, para os grandes  produtores, uma 

adesão aos pequenos fortalece o lema da defesa do campo e esta, em 

reciprocidade, legitima os privilégios de que sempre são alvo no futuro. 

Por outro lado, as razões de Estado, mesmo que sujeitas aos interesses 

dominantes, podem estar sensíveis a programas que privilegiem as populações mais 

pobres. Essas oportunidades ocorrem por várias razões: seja porque grupos de 

poder pretendam demonstrar ao mundo uma prática democrática coerente com 

novas formas de fazer política, porque esteja pressionado a promover mudanças 

mais radicais e encontre nessas ações a possibilidade de fazer concessões e reduzir 

esse poder reivindicatório sem ferir substancialmente os velhos pactos oligárquicos, 

seja por conta do interesse em atender a pleitos que fortaleçam parte dos grupos em 

conflito, em detrimento de outros a quem pretenda fragilizar.

Um exemplo atual dessa aparente contradição está afeto aos métodos de luta 

do Movimento Sem Terra (MST) e às pressões que vem ele impondo ao governo 

para pôr em prática a reforma agrária. Isso reproduz uma situação incômoda para o 

poder central, pois força este último, constantemente, a optar entre manter as 

injustiças do campo ou as tradicionais alianças com os grandes produtores. Para 

uma situação como essa, as divergências entre a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) e o MST sugerem que, ao atender ao pleito 
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da primeira, o governo pode estar deliberadamente fragilizando um pouco a posição 

do segundo, mantendo, assim, um relativo equilíbrio de forças. 

Também, em determinados pleitos dos grandes agricultores, os interesses da 

UDR da Federação de Agricultura e de algumas cadeias agroindustriais são 

conflitantes. Isso porque os propósitos da UDR e da Federação da Agricultura em 

preservar o latifúndio, por exemplo, pode não ter apoio dos setores mais modernos, 

estes mais preocupados em ampliar a competitividade de determinados produtos e 

realizar seu capital. Submetido a uma pressão desses atores, as intervenções 

podem atender a um e fragilizar a outros. 

 Todas essas razões, em particular, e outras de caráter mais geral, podem ser 

postas em prática, concomitantemente ou não, para fortalecer posições de grupos 

de poder. A legitimação dessas intervenções, embora complementar, é importante 

nesse processo político em que o envolvimento dos interessados termina sendo 

imperioso. No caso do PRONAF, como de outras políticas públicas, atualmente, a 

participação dos beneficiários, além de assegurar certo controle social, agrega 

qualidade à intervenção, na proporção em que institucionaliza49as ações e facilita 

mecanismos de avaliação e de aperfeiçoamento por parte do poder público, com 

mais efetividade, presume-se, quando esses beneficiários puderem também intervir 

nos seus arranjos institucionais. 

No estudo de Garcia (2003), constatou-se que, em 1999, o PRONAF M (Infra-

estrutura) beneficiou cerca de mil municípios, com recursos da ordem de 150 mil 

reais/ano/município, por um período máximo de quatro anos. Isso representa 27,6% 

das comunidades aptas a receber esse crédito. Em 2000 foram atendidos 916 

municípios, o que representa 23% do total habilitado para esse fim. (Ver tabela 3). 

Tabela 3 - Recursos aplicados no PRONAF “M” (infra-estrutura) 
Período 1997 – 2001 (Valor: 1,00) 

Ano Discriminação Municípios Famílias Valor Valor Médio 

1997
Nordeste

Brasil 
138
461

169.446
374.999

24.197.825
63.562.310

175.347
142.218

1998
Nordeste

Brasil 
258
712

191.271
479.000

32.189.271
85.923.033

124.765
120.678

1999
Nordeste

Brasil 
392

1.006
328.419
807.000

61.564.021
150.340.678

157.051
149.445

2000
Nordeste

Brasil 
331
916

339.118
800.001

58.885.563
151.865.251

177.902
165.792

2001
Nordeste

Brasil 
628

1.253
649.839

1.125.000
113.100.000
170.311.480

180.096
135.923

Fonte: BRASIL.MDA, 2004 

49 Institucionalização no sentido da incorporação (aceitação) de determinada política pelos beneficiários.
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Observando-se a tabela 3, percebe-se que houve um relativo crescimento dos 

municípios atendidos, embora muito aquém do ideal, pois jamais atingindo 30% do 

seu potencial. A média de crédito é de 142,8 mil reais, que é muito baixa, como 

salientava Ronaldo Garcia anteriormente. No Nordeste, essa média é pouco maior 

(163,0 mil reais), mas ainda muito reduzida, se observar os problemas de infra-

estrutura na região, comparada com as demais regiões do país, excetuando-se a 

Região Norte. Essa linha de financiamento foi sempre penalizada por problemas 

orçamentários, como ocorreu em 1998, quando a média dos recursos concedidos 

por município representou 85% da média do país para o período pesquisado e, no 

Nordeste, 77% da mesma média no mesmo tempo do estudo. 

Esse tipo de crédito (M) cobriu, em 2001, 28% dos municípios-alvo. No 

entanto, como não houve acréscimo equivalente nos recursos orçamentário-

financeiros, esse crescimento inicial ficou comprometido em sua qualidade. De fato, 

dados de execução orçamentária da Secretaria de Desenvolvimento Territorial do 

MDA confirmam que nesse ano foram atendidos 1.253 municípios, 

aproximadamente 37% a mais que no ano anterior, embora só crescendo em 12% o 

volume de recursos. A média dos créditos por município, no valor de 135, 92 mil 

reais, ficou ainda menor que aquela denunciada por Ronaldo Garcia.

Em se tratando do PRONAF-Crédito, e considerando-se que o total de 

estabelecimentos no país, segundo o Censo Agropecuário 1995-1996, é de 

3.800.000 agricultores familiares, em 1999 foram feitos pouco mais de 691 mil 

contratos, no valor de R$ 1,9 bilhão, em sua maioria na Região Sul, o que 

representou apenas 18% do público-alvo (GARCIA, 2003). Essa avaliação do 

PRONAF se realizou com base no Plano Plurianual (PPA) 2000 - 2003, confirmando, 

inclusive, esse documento que, dentre esses beneficiados, apenas 30% receberam 

assistência técnica.

Para 2001, segundo o mesmo Garcia,  foi estimado um atendimento próximo 

de 1 milhão de agricultores com o PRONAF-Crédito, com o registro de 909,8 mil 

operações em todos os grupos, o que representaria 26% do público-alvo. É oportuno 

esclarecer que mais da metade desses contratos é referente a crédito rotativo, ao 

qual têm acesso apenas os agricultores consolidados, que já acessavam o crédito 

tradicionalmente. Além disso, os financiamentos foram concentrados em poucas 

culturas, justamente as mais comerciais, e em algumas regiões cujo dinamismo rural 

possa ampliar essa participação da agricultura familiar. 
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Outros estudiosos do assunto têm também externado a preocupação com o 

“congelamento” das operações do PRONAF. Para Abramovay (2002 a), essas 

operações de crédito estão estacionadas em 900mil contratos há quase três anos. 

Considerando-se que aproximadamente 200 mil  estabelecimentos captam recursos 

de outras fontes, entende-se que o número atual de beneficiários do crédito não está 

distante do que se observou no sistema anterior. Num cálculo mais direto, 

estimando-se esses agricultores mais pobres em aproximadamente 3,8 milhões de 

estabelecimentos, para um total de 900 mil operações  com o PRONAF, apenas 

23,7% teriam sido atendidos, o que confirma a versão de que a maioria continua fora 

do sistema de crédito.

A tabela 4 ratifica a afirmativa de Ricardo Abramovay (2002 a), pois, no 

período 2000 – 2002, foram realizados, em média, 944,5 financiamentos, situação 

que só se modificou em 2003, quando se efetivaram 1.138 mil operações, no valor 

total de R$ 3.807 milhões. O crescimento de operações, em relação a 2002, foi de 

19%, aproximadamente, sendo de 58% o  do montante aplicado. Esse acréscimo 

representativo do valor financiado é conseqüência principalmente do aumento no 

limite de crédito para as famílias do Grupo B (de R$ 500,00 para R$ 1.000,00), 

aliado ao fato de que o incremento de operações se deu por uma inserção maior 

desse tipo de agricultor. 

Tabela 4 - Financiamentos do PRONAF no Brasil – 2000/2004 
Ano Contratos Montante (R$ 1,00) 
2000 969.727 2.188.635.003,31
2001 910.466 2.153.351.258,79
2002 953.247 2.404.850.769,99
2003 1.138.112 3.806.899.245,48
2004 472.707 1.566.286.861,42

Fonte: BACEN (somente exigibilidade bancária), BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB, BN e BNDES. 
Dados atualizados  BACEN – até 02/2004; BANCOOB – até 07/2004; BANSICREDI – até 07/2004; BASA – até 07/2004; BB – 
até 07/2004; BN – até 07/2004; BNDES –  até 07/2004  (últimos meses sujeitos a alteração). 

Informações mais recentes do Banco do Nordeste (setembro de 2004) 

confirmam as razões do crescimento de operações do PRONAF B e da importância 

dos parceiros nesse processo. Essas mudanças decorreram da Oficina de Parceiros 

realizada em Recife – PE, outubro de 2003, em que participaram os principais 

mediadores, além de dirigentes de cinco ministérios. Nessa ocasião, foram 

apresentados e discutidos os  óbices mais efetivos do PRONAF, que impediam o 
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crescimento de sua base social. Daí foi produzido um documento em comum e 

enviado para o Conselho Monetário Nacional, único órgão com poder para modificar 

normas do sistema de crédito. 

Desse documento produzido, foram aprovadas, em menos de sessenta dias, 

providências muito importantes para agilizar a contratação de financiamentos para o 

grupo B, tais como:  dispensa de comprovação do financiamento através de recibos,  

dispensa de aval, de documento da terra e de encaminhamento das propostas 

através dos Conselho Municipal de  Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS). 

Essas alterações de normas estão consubstanciadas no Banco do Nordeste, em seu 

Manual Básico de Operações de Crédito, atualizado até 19 de julho de 2004. 

A primeira alteração dessas regras decorreu do fato de que muitas 

oportunidades de negócio ocorrem em situações em que  é difícil ou até mesmo 

impossível emitir um recibo, constituindo-se de empecilho à comprovação. A 

dispensa de aval, além de exigir, por parte do banco, uma maior proximidade deste 

com os clientes, evita que a modalidade cruzada ou solidária possa prejudicar vários 

mutuários por inadimplemento de um dos signatários. Mesmo que sejam fatos 

isolados,  a medida se faz necessária, pois a inadimplência desse tipo de operação 

é quase nunca superior a 3% do total financiado. O uso da terra, nesse caso, passa 

a ser comprovado através da própria Declaração de Aptidão (DAP), até porque o 

PRONAF financia agricultores em várias situações, principalmente os do grupo B, 

em sua maioria com controle precário desse fator de produção. 

Modificadas as normas, dispensando-se o encaminhamento das propostas 

através do CMDRS, aparentemente se efetiva uma melhoria no fluxo do programa. 

No entanto tal procedimento pode ter influído negativamente no aperfeiçoamento

institucional desses conselhos, mesmo que essa decisão por si não possa ser 

responsabilizada pela sua atual imobilidade, constatada na visita deste pesquisador 

a treze municípios do Rio Grande do Norte.

Foram mais decisivas, quanto a essa paralisação, as mudanças operacionais 

e de objetivo que se operaram no PRONAF Infra-estrutura realizadas no segundo 

semestre de 2003, voltadas para a dimensão territorial. Isso porque essa linha de 

ação tinha nos conselhos municipais sua mais efetiva forma de controle social, 

participando desde no planejamento até na execução e avaliação. Concorreu para 

uma paralisação maior desses conselhos o fato de que essas medidas advieram 
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concomitantemente e as operações com recursos para infra-estrutura ficaram 

interrompidas por vários meses.

Um aspecto relevante sobre alguns óbices na operacionalização do PRONAF 

tem relação estreita com a preocupação de Abramovay (2002 a), como demonstra a 

pesquisa realizada, como estudo de caso, através da Fundação de Economia de 

Campinas (FECAMP) (2002). Essa investigação revelou que grande parte dos 

beneficiados já operava com o crédito rural anteriormente, o que relativizaria a idéia 

de um programa de inserção de novos agricultores e reforçaria as razões para a 

paralisação do crescimento do número de contratações. É verdade que ainda se 

poderia alegar que a flexibilidade do programa, permitindo contratos coletivos que 

atendam a grupos de produtores, associações e cooperativas, mascara esses 

resultados, pois a quantidade de beneficiários seria superior ao apresentado.

Esse aparente paradoxo entre o propósito de inserção de novos agricultores e 

a comprovada experiência de grande parte dos beneficiários, na pesquisa citada, 

acrescenta mais um aspecto importante nessa discussão: a intenção de ampliar a 

base social implica mudanças de regras, pois a paralisação se dava por 

impossibilidade de atendimento das exigências de contratação vis a vis a natureza 

do agricultor que se pretende inserir. Em síntese, no “descongelamento” do número 

de operações, o que deve ser tomado em conta são os entulhos que impedem esse 

propósito e  os meios necessário para  removê-los. 

Nessa direção, um outro relatório de pesquisa do PRONAF, no estado de 

Minas Gerais, elaborado através do IPEA e Fundação João Pinheiro (2002), 

demonstra uma preocupação com o ambiente institucional para a operacionalização 

do programa, apontando em suas conclusões que caberia ao estado minimizar 

problemas enfrentados pelos agricultores familiares, tais como: falta de orientação 

em comercialização; baixo índice de escolarização e dificuldade de acesso à 

informação; burocracia dos agentes financeiros, inclusive exigências quanto a 

garantia e contrapartidas; baixa disponibilidade de recursos e baixa disponibilidade 

de assistência técnica. 

Com respeito à baixa disponibilidade de recursos, ressalvando-se a 

possibilidade de constituir-se em problema específico para Minas Gerais, as 

informações relativas à aplicação desses meios disponibilizados através do 

programa não confirmam essa dificuldade. Isso porque um dos problemas que se 
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tem constatado é o permanente retorno de verbas, por decorrência da falta de 

aplicação.

Diversas são as razões apresentadas para esse fato, desde as exigências  

por parte do banco às dificuldades próprias dos beneficiários, notadamente das 

famílias mais pobres, à proporção que avançam tentativas de aplicações do crédito. 

É reveladora, nesse aspecto, a preocupação de vários estudiosos do assunto quanto 

à aparente estagnação no propósito de ampliação do público beneficiado. 

Além dos estudos de Abramovay (2002), outros, como  o  de Garcia (2003), já 

evidenciavam esse aparente esgotamento no limite de cobertura do PRONAF, 

mantidas as condições institucionais da época. Para esse autor,

os recursos do Tesouro Nacional em equalização das taxas de juros dos 
empréstimos aos agricultores não conseguem crescer, apesar do 
aumento das dotações orçamentárias e do comportamento de outras 
fontes[...] (GARCIA, 2003, p. 28). 

O mais grave é que, em seguida, o mesmo estudo repetia considerações 

pessimistas também quanto ao PRONAF M, ao afirmar que

a ação de Assistência Financeira à Implantação de Infra-Estrutura 
Municipal (PRONAF) está longe de ser algo que se aproxime da 
proposta de desenvolvimento local integrado, pois, com até R$ 150 mil 
por ano, em quatro anos, pouco se pode fazer para retirar os municípios 
mais carentes da situação em que se encontram (GARCIA, 2003, p. 32). 

Todos esses problemas e mais outros, novos ou velhos, dificultavam uma 

maior ampliação dos benefícios sociais do PRONAF. Por exemplo: exigências legais 

a que eram submetidos os agentes financeiros, aparentemente inusitadas, mas que 

implicam problemas para ampliar a ação do programa em determinada área50,

impedindo o acesso ao crédito em valores e no tempo adequados; a submissão do 

financiamento a determinadas atividades tradicionais, impedindo o surgimento de 

novas oportunidades que possam configurar nichos de mercado; o “olhar 

acostumado”51 da burocracia financeira sobre a pobreza no meio rural; a prioridade 

dos bancos pelo retorno imediato na escolha de clientes; a tendência de concentrar 

50 Como, por exemplo, a constatação de exigência por parte do agente financeiro do comprovante de votação na 
última eleição, CPF atualizado, etc. 
51 Expressão tomada no sentido da percepção dos agentes sobre determinada realidade social, vinculada com 
certo conformismo quanto à impossibilidade de mudança. 
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o número de operações e de reduzir custos da agência bancária para atender aos 

critérios de ranking e de promoção dos funcionários. 

Os conselhos de desenvolvimento local e, principalmente, os conselhos do 

PRONAF em instâncias superiores são inegavelmente um grande avanço para o 

controle dessa política e têm contribuído de modo geral para mudanças 

significativas, seja reduzindo juros, seja ampliando prazos de investimento, 

acrescendo novas linhas de crédito para ampliar os benefícios sociais do programa, 

etc. Apesar disso, pouco se tem verificado de mudança na própria estrutura desses 

conselhos que possa ensejar uma ampliação de suas atribuições e contemple uma 

influência maior sobre outras ações a serem desenvolvidas no seu território 

indispensáveis para o desenvolvimento local, ou que aperfeiçoe o caráter 

democrático desses colegiados. 

Reforçando essa preocupação com os conselhos locais de desenvolvimento, 

Abramovay (2002) faz mais um registro de quanto são ambíguas as políticas 

públicas no Brasil. Para ele, esses organismos e as entidades públicas se 

constituem em uma arena de negociações permanentes mas que não conseguem 

transformar esses  acordos em projetos que possam dar um caráter mais definitivo 

de autonomia, do que necessitam seus beneficiários para que se tornem menos 

dependentes dos recursos que recebem. 

O mesmo autor enfatiza que o desafio hoje é menos de ampliação dos 

recursos para essas regiões mais pobres que de um redesenho institucional que 

proporcione novas formas de governança, envolvendo parcerias localizadas entre os 

setores público, privado e associativo, em torno de objetivos consensuados. Afirma  

Abramovay (2002, p. 4) que 

o desafio agora está em dar mais um passo além, em direção à 
formulação de contratos não apenas a evitar desvios e corrupção, mas 
que exprimam as articulações dos três setores básicos das sociedades 
locais – os representantes eleitos, o setor associativo e o setor privado . 

Sendo o PRONAF do âmbito do MDA e da Secretaria de Agricultura Familiar, 

é importante que também seja posta em revista a funcionalidade desse programa 

para o cumprimento das metas, a capacidade de integração interinstitucional que 

direcione outras ações para o desenvolvimento do espaço rural, e seu “poder de 

fogo” no contexto dos demais organismos públicos para negociar e fazer valer a 



72

prioridade dos objetivos que pretende concretizar.  Criado em 1999, esse Ministério 

teve o mérito de tentar congregar os interesses da agricultura familiar, como um 

contraponto ao tradicional Ministério da Agricultura, para o qual ficaram as políticas 

relacionadas mais diretamente com o agrobusiness, com a agricultura patronal. 

Apenas esse registro já demonstra o caráter ambicioso de seus propósitos, haja 

vista a força política do lobby patronal e sua importância na economia brasileira. 

Segundo afirmou Garcia (2003, p. 27) “o MDA foi criado para conduzir uma política 

que até o momento não se sabe exatamente qual é”.

O fato é que, não obstante o esforço em ampliar as ações do PRONAF, 

diversos óbices ainda dificultam esse propósito, o que explica em grande parte por 

que o Estado, no afã de executar uma determinada política, cria marcos legais, 

estrutura organismos, estabelece meios de operacionalização, para que possa ter 

sucesso em suas intervenções, no entanto, por inúmeras razões, que devem ser 

objeto de pesquisas mais acuradas, os resultados são, muitas vezes, limitados. 

É evidente que isso não invalida a necessidade de contagem do número de 

famílias efetivamente beneficiadas pelo programa, tanto nos contratos individuais 

quanto nos coletivos. As tentativas de avaliar o programa de crédito aos agricultores 

e o de infra-estrutura municipal denunciam  também a urgência de ser implementado 

um sistema de informações gerenciais. 

A reformulação que vem sofrendo o MDA nos últimos anos e as recentes 

modificações de normas e procedimentos bancários relativos ao PRONAF sugerem 

uma preocupação, por parte do governo, em ampliar essa base social de 

atendimento à agricultura familiar. A Informação do MDA (23/02/2004) dá conta de 

que o Plano de Safra 2004 – 2005 alocará recursos da ordem de 7 bilhões de reais, 

um número quase 30% superior ao valor disponibilizado na safra anterior, que foi de 

5,4 bilhões de reais. É importante ressaltar, no entanto, que o valor disponível tem 

representado pouco na efetiva alocação de recursos aos agricultores mais pobres, 

por conta principalmente dos óbices institucionais a que está submetido o acesso a 

crédito. O próprio Ministério confirma que, nos anos anteriores, apenas 57% desses 

recursos, em média, chegavam efetivamente aos agricultores, sendo que as 

medidas recentes fizeram superar esse acesso efetivo a 85%, o que ainda deixa a 

desejar.

Segundo o citado informativo do MDA, a previsão de atendimento para a safra 

2004 – 2005 é da ordem de 1,8 milhão de famílias, o que seria um número bem 
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expressivo, se efetivado, pois superaria em 58% os números alcançados em 2003 e 

quase dobraria a média dos três anos anteriores (2000 – 2002). Dessa mesma fonte, 

consta ainda que foram atendidas 1,4 milhão de famílias na safra anterior, dados 

que ainda não estão disponíveis nas informações desse ministério, mesmo porque o 

meio disponível se fundamenta no ano fiscal. Ainda assim, em 2004 os dados 

estavam incompletos. 

1.3  As “Agriculturas Familiares” e as Políticas Públicas 

Na primeira metade da década de 90, o Estado brasileiro, no afã de promover 

uma ação diferenciada no meio rural e pressionado por evidentes contradições em 

que se envolveu durante a modernização, apropria-se de uma discussão acadêmica, 

como já se tornou lugar-comum, e recria uma tipologia ajustada aos seus meios de 

intervenção.

Por essa razão é que carece de uma reflexão mais aprofundada o emprego 

da categoria “agricultura familiar” nos cardápios mais recentes de políticas públicas 

no Brasil, à luz da teoria institucional e das discussões que ainda se operam no meio 

acadêmico, retroalimentadas através das ações dos movimentos sociais do campo e  

por demandas do próprio governo. Essa reflexão parte do princípio de que essa 

categoria tem como gênese a idéia de campesinato, de origem européia, expressão 

com a qual tem muitas vezes se embaraçado. Nesse contexto, deve-se retomar um 

pouco a contribuição indispensável dos clássicos que se debruçaram sobre a 

problemática das mudanças no meio rural.

A referência aos problemas das populações rurais tem seu marco histórico 

em Lenin (1985), para quem a intensificação do capitalismo no campo resultaria na 

emergência de classes antagônicas, constituídas basicamente de uma pequena 

parcela de camponeses capitalizados, integrados, e de outra classe convertida em 

proletariado, este último a grande maioria.

Posteriormente, Kautsky (1980) retoma essa questão, sob um enfoque 

diferente, demonstrando a superioridade técnica da exploração capitalista frente ao 

campesinato, reduzindo o camponês a um trabalhador disfarçado para o capital. Isso 

decorria da impossibilidade do camponês em incorporar tecnologia e da organização 

da produção capitalista, da agricultura industrializada. 
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 Nessa ótica, tanto para Lênin (1969) quanto para Kautsky (1980), o 

camponês seria um resíduo do processo de industrialização do campo, fadado ao 

desaparecimento. Diferente do que pensavam os demais, Chayanov (1985) tinha no 

centro das suas preocupações a estratégia de sobrevivência do camponês, 

característica mais comum dessas unidades de produção. Para esse autor, o 

camponês desenvolveu uma particularidade cognitiva que o distanciava da natureza 

mercantil que norteava a lógica inevitável de introdução do capitalismo no meio rural, 

de forma que seu esforço produtivo estava relacionado diretamente com a satisfação 

imediata da necessidade de sobrevivência da família. 

Também compartilhou parte dessas idéias quanto às especificidades do 

campesinato Jerzy Tepicht (1973; apud SIDERSKY, 1991). Para o autor, essa 

categoria - com suas características - constituía um modo de produção que, mesmo 

não possuindo formações sociais específicas, tinha a capacidade de conviver dentro 

de outras formações sociais. No embate das idéias, ele afirmava que essa 

insistência do camponês em se ocupar com determinada atividade, aparentemente 

menos econômica, “seria um exemplo instrutivo, não da estupidez ou filantropia 

camponesa, mas do erro que se comete acreditando que há somente um única 

racionalidade econômica no tempo e no espaço” (TEPICHT, 1973, apud SIDERSKY,

1991).

Descontextualizando a idéia de campesinato do ambiente em que foi 

estudado, observa-se  que são diversas as formas sociais que assumem as famílias 

rurais em realidades e em tempos diferentes. Por isso é que algumas categorias 

econômicas, como a pequena produção, na conjunção das discussões no meio 

rural, também findam confundindo-se com a idéia de campesinato. Pretende-se 

apenas discutir algumas dessas denominações, na perspectiva de se precisar mais 

o objeto de pesquisa.

Inicialmente, deve-se esclarecer que o termo “agricultura familiar” é 

relativamente novo na nomenclatura brasileira, pois, de fato, ele surgiu em 1991, 

com a tese de doutorado de Ricardo Abramovay , sendo reforçado posteriormente, 

em 1994, com Eli da Veiga, num estudo realizado para a Organização para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO / INCRA, 1994). Alguns consideram a agricultura 

familiar como uma “criação” do Estado, transposta para o Brasil num esforço 

conjunto com os organismos internacionais para estabelecer diferenciação entre a 
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agricultura patronal, bem sucedida, e os pequenos agricultores, carentes de uma 

concepção de política específica.

De antemão, pode-se afirmar que a condição básica da existência de uma 

unidade de produção familiar rural (ou congênere) é o controle real, por menor que 

seja, de meios de produção, como da terra. E é justamente essa condição que 

permite minimamente um domínio sobre a produção, distinguindo-se, dessa forma, o 

camponês do assalariado, do trabalhador rural propriamente dito, que sobrevive 

apenas do salário.

Sob essa ótica, o espaço do agricultor familiar, dentro do conceito que é 

utilizado pelo Estado, é maior que o do meio acadêmico, haja vista que também 

compõem esse grupo social parte dos trabalhadores rurais, pescadores artesanais, 

seringueiros, extrativistas, silvicultores, dentre outros.52

Para Sidersky (1991, p. 7), esse controle do agricultor sobre os meios de 

produção é dinâmico, de forma que “a perda desse controle ou a separação entre o 

produtor e seus meios de produção marcam o desaparecimento da unidade 

camponesa [...] fica apenas a opção do assalariamento” .

Dentro dessa mesma lógica, assumindo esses meios, o agricultor se 

transformaria em um agricultor capitalista, em empresa rural.53

No entanto essa posse progressiva de meios de produção não representa 

uma condição suficiente para esse “empresariamento”, tendo em vista a 

possibilidade de que tal fato se deva apenas a uma racionalização de processo 

produtivo, como seria o uso intensivo de máquinas e de insumos modernos, por 

exemplo. Nesse caso, segundo Wanderley (1988), diferentemente de uma 

conversão à condição de empresário, essas novas práticas podem significar uma 

forma de manter a própria reprodução, garantindo, assim, a continuidade da família 

camponesa. Na essência, essa discussão quanto aos limites do campesinato diante 

da utilização dos meios de produção e da tecnologia moderna fica sujeita a 

julgamento muito subjetivo. 

52 Ver capítulo anterior sobre o PRONAF. Do Grupo B, particularmente, faz parte qualquer família rural que possa 
desenvolver atividade no campo, vinculada a um estabelecimento, sendo a ocupação agrícola ou não-agrícola. 
Nesse contexto, se incorporam grupos especiais, como são os remanescentes dos quilombos e indígenas, além 
dos já citados. 
53 Alerta o autor que essa condição, embora necessária, não é suficiente para que ocorra a transformação. De 
fato, embora os limites não pareçam tão claros, o que caracterizaria a acumulação seria o uso mais intensivo de 
mão-de-obra. Daí porque um médio ou grande  produtor arrendatário que utilize capital e mão-de-obra de forma 
intensiva, produzindo para o mercado, estará mais próximo da condição de capitalista que uma unidade 
camponesa eventualmente recorrendo a serviços de terceiros apenas como complemento do trabalho familiar. 
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Nas relações com o mercado, esse tipo de agricultura tem recebido diversas 

denominações. Alguns autores preferem o título de “agricultura de subsistência”, 

tendo como referencial, principalmente, as características dos cultivos, porque, em 

sua quase totalidade, os produtos são componentes tradicionais da dieta familiar e 

peso considerável  no autoconsumo das famílias. Outros estudos, como o de  Aguiar 

(1985), considera a denominação tradicional de “agricultura de subsistência” como 

errônea, tendo em vista a ligação parcial desta com o mercado, até mesmo quando 

essas relações resultam em rendas pré-capitalistas, como são a renda-trabalho e a 

renda-produto. Para o autor, essa agricultura é denominada de “semimercantil”, com 

algumas variantes, segundo a quantidade de terra sob controle, as relações de 

produção a que está submetida e a relação de dependência com as políticas 

públicas.

Tomando como entendimento a perspectiva de maior autonomia da família 

rural, Sidersky (1991) também discorda do conceito de agricultura de subsistência, 

pois, para ele, se o autoconsumo, como a produção, são decididos com base no uso 

da terra, a idéia da venda de excedentes não está correta. Mesmo porque essa 

comercialização do “excedente” decorre também de uma necessidade de consumo 

da família, o que vem dar caráter mercantil ao próprio autoconsumo, como produto 

da divisão social do trabalho. 

Numa rápida abordagem histórica, observa-se que, no Brasil, até o final dos 

anos 60, era predominante a denominação de campesinato, sendo que a década de 

70 trouxe para esse grupo social  uma nova qualificação: a de pequena produção. 

Para muitos estudiosos, essa mudança está vinculada a transformações ocorridas 

no cenário político brasileiro, orientadas para a desarticulação dos movimentos 

reivindicatórios vindos do campo. Esses movimentos tinham na identidade 

camponesa a sua marca de resistência e de luta. 

A pequena produção se inscrevia, assim, no cenário histórico-político 

brasileiro do meio rural, não mais pela identidade construída nas pelejas para 

reconhecimentos de direito, mas pela identificação de produtores de baixa renda ou 

pequenos produtores, como se as diferenças sociais pudessem ser reduzidas à 

dimensão de suas unidades de produção. Esse conceito foi transposto para todo o 

aparato institucional do Estado voltado ao desenvolvimentismo. Segundo Dione 

Moraes (1998, p. 125), “outorgava-se então àquele campesinato mais uma dimensão 
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identitária: a de ser pequeno, num país onde o negócio era ser grande“ (MORAES,

1998: 125). 

Na década de 80 uma nova abertura política se descortina no país e com ela 

o recrudescimento de movimentos reivindicatórios no campo, com ênfase no 

reconhecimento das diferenças existentes, fazendo com que essas categorias 

fossem tomadas a partir de suas próprias realidades de luta, como são os 

assentados, os sem-terra, os barrageiros, os seringueiros, etc.

Já no final da década de 80, era perceptível o processo de construção de uma 

nova síntese teórica para dar conta dos graves episódios que se multiplicavam no 

país, decorrência dos ajustamentos que se seguiam às mudanças da base técnica 

no espaço agrário, onde teimosamente prevalecia ainda a velha estrutura fundiária. 

Com a reorganização dos movimentos e o afloramento dos conflitos, os sujeitos 

sociais que davam conta da modernização não mais correspondiam aos anseios de 

resposta da intelectualidade. A retomada do campesinato, seguindo-se à adoção da 

agricultura familiar, resumia esse esforço de incorporar na luta pelas injustiças 

sociais um pertinaz protagonista da vida rural – o pequeno agricultor. 

Martins (2001) faz um registro significativo do processo de construção desse 

sujeito social, vinculando-o ao movimento pela reforma agrária que então 

recrudescia no país. Para o autor, além do reconhecimento das injustiças e dos 

mecanismos arcaicos e ilícitos de obtenção de privilégios no mundo rural, exigindo 

uma nova  institucionalização nos direitos de propriedade, fazia-se mister que fosse 

identificado e definido o sujeito social da reforma agrária de acesso à terra. Destarte, 

a crise social e política libertou e liberta esse sujeito tutelado e confinado 
na economia maior, que, a partir dos conflitos, vem se tornando sujeito e 
protagonista de reivindicações sociais e de direitos [...] a sociedade 
brasileira, portanto, está sendo posta diante da necessidade de 
reconhecer a legitimidade histórica desse sujeito  (MARTINS, 2001,  
p.13).

Estudando também as origens do conceito de agricultura familiar, Claus 

Germer (2002) localiza a discussão teórica em duas versões e durante períodos 

diferentes, iniciando com a década de 70. Nessa década, para ele,  prevaleceu o 

ponto de vista da tradição de Chayanov, em que a agricultura seria um espaço de 

reprodução da família rural, “com um tipo de organização produtiva dotado de uma 
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lógica própria e por isso capaz de resistir à transformação capitalista” (GERMER,

2002, p. 47). 

Para o autor, a versão prevalecente a partir da década de 90, seria de 

tradição norte-americana, representada na agricultura pelos “farmers, em que o 

produtor ”familiar” era visto como uma espécie de protótipo do pequeno capitalista 

arrojado [...] pequeno empreendedor ousado” (GERMER, 2002, p. 48). 

No mesmo estudo, Germer (2002) faz referência crítica ao que denomina de 

“uma noção popular de agricultura familiar”, derivada principalmente do movimento 

sindical brasileiro. Esta seria uma espécie de híbrido entre as duas concepções mais 

formais: a chayanoviana e a do farmer,  associando um estereótipo chayanoviano do 

produtor tradicional com uma imagem do moderno produtor-empreendedor-

capitalista dos EUA. Assim, Germer (2002, p. 48) vaticina que “os pequenos 

agricultores brasileiros, ao adotarem tal enfoque, são induzidos a lutar por um 

objetivo ilusório e impossível de ser alcançado” (GERMER, 2002, p. 48).

Apesar de compreensões diferentes a respeito da gênese e do papel que 

possam desempenhar no cenário agrário, existe uma certa concordância em que a 

categoria “agricultura familiar” não é depositária de um grupo social homogêneo que 

possa ser confundido com uma classe social, no sentido marxista. Pois, segundo  

Lamarche (1993, p.18),

a agricultura faz apelo a grupos sociais limitados que têm em comum 
associar estreitamente família e produção, mas que se diferenciam uns 
dos outros por sua capacidade de se apropriar dos meios de produção e 
de desenvolvê-los. 

De fato, essa complexidade já se acentua mesmo quando se analisam, 

redutivamente, as famílias rurais a partir de sua relação com o mercado. Nesse 

caso, se descortina, desde um agricultor familiar perfeitamente integrado e, muitas 

vezes, fazendo parte de uma cadeia produtiva até um produtor-trabalhador rural, 

cuja condição de agricultor só pode ser exercida sob a permissão de seus patrões, 

para os quais presta serviços, na maioria das vezes também com base em uma 

regulamentação precária.54

54 Ainda assim, estaríamos omitindo parcela significativa de famílias rurais, constituída de desempregados,  sem 
qualquer espaço para prover um mínimo de sobrevivência nem vínculo com quaisquer  formas de organização - 
os “sem-sem”, referidos por  Graziano da Silva ( 1995). 
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No entanto, apesar das discussões que encerram as diferentes 

denominações, as origens e os papéis da agricultura tradicionalmente chamada de 

“camponesa”, é possível identificar algumas de suas características, partindo da 

definição do que seja uma exploração familiar, como a de Hughes Lamarche, ou 

seja: “a exploração familiar, tal como a concebemos, corresponde a uma unidade de 

produção agrícola onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família”

(LAMARCHE, 1993, p.15). 

Nesse sentido é que Veiga (2001) compara os dois grandes grupos de 

agricultura no Brasil (patronal e familiar). Esse estudioso caracteriza a agricultura 

familiar como unidades onde há: trabalho e gestão intimamente relacionados, gestão 

direta pelo chefe da família, ênfase na diversificação e na durabilidade dos recursos, 

trabalho assalariado complementar e rapidez nas decisões. A agricultura patronal 

seria caracterizada pela gestão delegada, produção especializada e dependente da 

mão-de-obra assalariada. 

O Estado, através do PRONAF, considera agricultor familiar aquele que 

reside numa gleba de com o máximo de quatro módulos fiscais terra – ou próximo 

dela – e possua mais as seguintes características: no mínimo 30% de suas rendas, 

agropecuárias ou não, sejam provenientes do estabelecimento; contrate até dois 

empregados permanentes/ano; e o valor bruto da produção não ultrapasse o limite 

máximo de  60.000 reais55.

Ricardo Abramovay (1994), em entrevista realizada para o jornal Estado de 

São Paulo, conceitua agricultura familiar como sendo “aquela aonde a propriedade, 

a gestão e a maior parte do trabalho vem de pessoas que mantêm entre si vínculos 

de sangue ou de casamento”. Segundo o autor, esse conceito desassocia o caráter 

familiar do estabelecimento rural de seu desempenho, podendo, assim, ser 

encontrada a agricultura familiar em ambientes diversos, onde os resultados dos 

esforços podem ser completamente diferentes. Além dessa organização laboral 

particular, os agricultores familiares também se diferenciam por conta de atributos 

relativos ao processo de transferência hereditária e sucessão profissional. 

Para alguns estudiosos no assunto, a sucessão profissional no meio rural 

sofre de um problema muito grave, relacionado sobretudo com a falta de sua 

55 Ainda prevalecente até o MCR – 10, atualizado até 24/06/2004. Para produtores integrados em algumas 
cadeias de produção, ou vinculados a determinadas atividades intensivas em capital, esse limite máximo pode 
crescer até 50%.
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valorização como lugar onde se realiza o conhecimento. Assim é que ainda  

prevalece no campo a idéia de distinguir para a sucessão justamente aqueles que 

possuem pior desempenho intelectual. Permanecer no campo, nesse caso, deixa de 

ser uma decorrência de atributos positivos, de anseios de realização, um desejo de 

assumir responsabilidades que engrandecem, para representar um castigo, uma 

paga diante do desinteresse pelas coisas que dizem respeito, principalmente, ao 

meio urbano.  O meio rural, como espaço de exclusão, deve ser abrigo apenas para 

os que não conseguiram outra forma de vencer na vida, pois se constitui num lugar 

primitivo, numa sociedade voltada à modernidade.

Abramovay (1994, P. 2) argumenta a respeito disso denominando esse 

fenômeno de “ambiente educacional do meio rural”, que se caracterizaria como “um 

conjunto de sinais que os indivíduos recebem e que os fazem crer que o meio rural 

não é um espaço apropriado para a valorização do conhecimento”. O autor 

complementa esse raciocínio argumentando que essa dissociação entre 

conhecimento e trabalho no meio rural vem das raízes escravistas. 

O fato é que as instituições que conformam um ambiente com essas 

características foram tecidas num contexto em que a transferência de informação 

jamais exigiu qualquer qualificativo além da formação para o trabalho, componente 

natural de formação na vida do jovem no campo, onde apenas se transferem 

práticas que se reproduzem há gerações. A falta de oportunidades para a realização 

de empreendimentos mais adequados à valorização da vida no meio rural termina se 

constituindo em um ciclo vicioso na trajetória dos agricultores familiares mais pobres, 

na medida em que se aliam desvalorização do conhecimento, descrédito do 

extensionista, ausência de opção tecnológica adequada, ausência de cidadania e  a 

pobreza generalizada do meio.

Nesta oportunidade, é importante deixar como registro a importância do 

pensamento acadêmico para a concepção de políticas públicas no Brasil, mesmo 

caminhando no sentido contrário ao daqueles que insistem em afirmar que as 

decisões do Estado são estranhas ao meio científico. Para quem desdenha de 

conceito da agricultura familiar a partir da tipologia “criada” através do Estado, vale a 

pena rever estudos de organismos internacionais, como a FAO, por exemplo, 

realizados com o aval de acadêmicos brasileiros e que resultaram semelhantes às 

feições do Estado.
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Também é salutar, nesse propósito, interpretar a tipologia criada através do 

Estado para a agricultura familiar, a partir de uma reflexão sobre os escritos de 

Martins (2001), quando conceitua “agricultura familiar” como reprodução social da 

família, cuja estratégia não se restringe apenas à reprodução, a subsistir, a resistir. 

Para Martins, os compromissos intergeracionais na família rural vão muito além da 

dimensão econômica, reduzida à questão agrícola, do que se depreendem, por 

exemplo, os deveres de reciprocidade dentro do estabelecimento e fora dele.

Essa multiplicidade de fontes de ganho, de distribuição de ganhos e de 

acumulação de patrimônio só se explica e se compreende se levarmos 

em conta a multiespacialidade e a multitemporalidade da família agrícola  

(MARTINS, 2001, p.2). 

Essas dimensões espaciais e temporais da agricultura familiar, como são 

descritas por Martins, poderiam ter iluminado várias etapas dos marcos legais que 

norteiam o programa de apoio a esse tipo de atividade, quando, por exemplo, 

caracteriza as suas diferentes condições de obtenção de renda e concebe famílias 

rurais fora do circuito da produção agropecuária, como os membros dos diversos 

grupos que compõem essa denominação (seringueiros, pescadores artesanais, 

dentre outros). 

As pesquisas do Rurbano e os estudos anteriores realizados pelos seus 

pesquisadores revelam também um espaço rural cuja construção social vai muito 

além das atividades agropastoris, no estabelecimento e mesmo fora deste. Assim é 

que se reproduziram conceitos como os de pluriatividade e multifuncionalidade, com 

que são feitas novas leituras desse espaço, para compreender como os sujeitos 

sociais - velhos e emergentes, estabelecidos ou excluídos - (re)constroem a sua 

institucionalidade, nessa relação permanente e sempre mais estreita com a 

sociedade mundializada. As concepções de políticas públicas para a agricultura 

familiar, particularmente no que se refere às alternativas de renda na sua estratégia 

de sobrevivência, devem muito aos estudos que foram desenvolvidos por esse 

grupo.

Outros estudiosos vinculados ao Núcleo de Estudos Agrários e 

Desenvolvimento Rural (NEAD), como Ricardo Abramovay e José Eli da Veiga, são 

um marco dessa influência da ciência na construção de ações públicas e de sua 
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avaliação no contexto da agricultura familiar. A análise de alternativas econômicas 

para desenvolver as potencialidades desses grupos,  alternativas de financiamento 

para agricultores mais pobres, o controle social dessas intervenções públicas, novos 

espaços de negociação e desburocratização são algumas dessas contribuições que 

se revelam nas regras produzidas através do Estado. 

A capacidade de sobrevivência da agricultura familiar, mormente as mais 

periféricas, tem despertado  a atenção de vários estudiosos para a natureza sui

generis de sua organização e para a sua capacidade de adequar-se às mudanças 

que estão ocorrendo no meio rural, fruto da pressão a que vêm se submetendo 

desde a entrada do capitalismo no campo e das conseqüências de exposição da 

família rural a uma sociedade crescentemente aberta.

A constatação desses fatos entre os estudiosos tem despertado dois 

comportamentos opostos: uma fé “chayanoviana” na capacidade de sobrevivência 

da cultura dessas sociedades tradicionais, ou uma certeza da descaracterização 

definitiva das singularidades desses grupos sociais. É compreensível, então, que 

existam interpretações que apostem numa situação intermediária, na qual 

prepondere a natureza flexível dessas famílias para adequação às circunstâncias 

que lhes são impostas. No entanto, parece persistir entre os estudiosos uma certa 

confiança em que, mesmo sofrendo mudanças significativas no modo de vida, 

nesses grupos sociais ainda permanece um certo “núcleo duro” (hard core), onde 

residem aspectos culturais determinantes para a convivência com adversidades.

Por outro lado, embora ainda seja um lugar-comum nas discussões sobre os 

problemas da sociedade moderna, não têm mais despertado interesse os estudos 

que se fundam apenas no encantamento do homem rural pelas “luzes” da cidade ou 

que se apóiam no receio generalizado de  proliferação da miséria  nas cidades. Não 

significa, porém, que essas preocupações tenham desaparecido do horizonte ou do 

contexto em que se intensifica o uso de políticas compensatórias e de outras 

intervenções no cotidiano do espaço rural.

É inegável que, nas últimas décadas, essas políticas têm apontado para um 

maior controle social e uma participação mais efetiva dos seus beneficiários, o que, 

dentre outras, pode ter as seguintes razões: cobranças da sociedade internacional, 

intento de evitar a apropriação de recursos por grupos privilegiados e propósito de 

reduzir custos de transação na mediação dessas ações. Num sentido mais geral, 

pode-se afirmar que esse tipo de controle é próprio de uma adequação do Estado 
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Brasileiro aos propósitos da descentralização que vêm orientando as intervenções 

públicas pós-Constituição de 1988.
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CAPÍTULO 2 : AS INSTITUIÇÕES E O ESTADO

Que são instituições? As instituições determinam a alocação de recursos? O 

Estado e os grupos dominantes condicionam os hábitos e as normas de conduta dos 

grupos sociais? Essas e outras indagações poderiam ser feitas a respeito desse 

fenômeno e muitas respostas poderiam advir, como vem acontecendo, na medida do 

interesse dos pesquisadores de diversas áreas. A falta de uma linguagem comum e 

a ausência de interlocuções mais freqüentes têm criado obstáculos para a evolução 

da teoria institucional e contribuído para um certo isolamento dos pesquisadores. 

Além disso, sua natureza interdisciplinar, num ambiente em que se privilegia a 

departamentalização do conhecimento, vem contribuindo também para que os 

resultados da investigação sejam limitados.  Apesar disso, e talvez por conta disso, é 

que o institucionalismo tem despertado a atenção de cientistas políticos, sociólogos, 

antropólogos e, com bastante interesse nas últimas décadas, dos economistas.

Para Charles Perrow, o institucionalismo é, dentre as escolas existentes, a que 

melhor se aproxima de uma verdadeira sociologia das organizações. Isso porque, 

mesmo considerando os equívocos que têm norteado a discussão dessa teoria nos 

últimos quarenta anos, de modo geral essa escola tem como consenso a idéia de que 

as organizações fazem parte de um ambiente, estabelecendo com este relações cujo 

sentido tem contribuído para inúmeras divergências entre estudiosos em ciências 

sociais (PERROW, 1990). 

Ao manter-se dentro da tradição sociológica, a escola institucional vem 

demonstrando que as coisas não são como aparentam. Porque, afinal, as idéias e 

concepções reproduzidas nas falas dos atores sociais em movimento, a mistura 

dessas idéias vindas das elites, das massas e das filosofias correntes, contêm 

elementos de dominação e resistência que subvertem pressupostos de racionalidade, 

criando e recriando novas representações (JARDIM, 1996). No palco onde 

contracenam essas apresentações, nem sempre  o script que lhes serve de substrato 

reflete toda a trama que se desenvolve na “vida real”. 

A corrente do institucionalismo nasceu nos EUA e se desenvolveu no fim do 

século XIX e nas primeiras décadas do século XX, de forma análoga ao 
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historicismo56 alemão, e teve justamente em Veblen (1857-1929) sua maior 

expressão e uma personagem de muita influência nos EUA, principalmente após a 

crise de 1929. Na mesma época, John Commons (1862-1945), diferentemente do 

teórico Veblen, tornou-se referência como um experto investigador de problemas 

práticos, para quem as instituições, como todos os fenômenos sociais, eram produtos 

de decisões racionais (SECKLER, 1977).

Da mesma forma que o historicismo, o institucionalismo, surgido na segunda 

década do século XX, discordava da teoria marginalista ou neoclássica57, via a 

economia permeada pela cultura humana e dava especial significação à história. 

Essa escola, no entanto, se distanciava também do historicismo, de caráter 

conservador, desenvolvendo idéias mais progressistas, simpatizante que era do 

liberalismo, do marxismo e do trabalhismo (YANEZ, 2001). 

Em sua versão econômica, segundo Call e Carlos (2001), o institucionalismo 

opera através de uma visão dinâmica, pragmática, não-individualista e não-

mecanicista. Tem como princípio o fato de que as regularidades econômicas se 

devem ao papel das estruturas de organização política e social. Os institucionalistas, 

em confronto com a doutrina neoclássica, afirmam que não é a racionalidade, mas 

são as formas de pensar e os costumes que movem o comportamento econômico. 

Defendem a interdisciplinaridade para o entendimento dos processos econômicos, 

basicamente da sociologia, das ciências políticas e da antropologia. A matemática e a 

estatística são instrumentos a serviço da teoria e não o inverso, como tem sido 

habitual entre os teóricos neoclássicos após metade do século XX. 

Segundo Seckler (1977), para Veblen o marginalismo fazia abstração da 

racionalidade do homo economicus,  na medida em que considerava sua satisfação, 

enquanto os fatos econômicos deveriam ser explicados levando-se em consideração 

aspectos culturais do indivíduo e da força das instituições, em constantes mudanças. 

O mesmo autor afirma que Commons fundava sua crítica à economia na sua 

experiência em organismos de ação coletiva, razão pela qual desenvolveu estudos 

sobre o papel da ação coletiva no controle das ações individuais, menos na 

56 Escola surgida em 1840, na Alemanha, foi assim caracterizada pelo valor que atribuía à história. Surgiu como 
contraponto ao classicismo, do qual discordava quanto à universalidade de  suas leis e à impossibilidade de uma 
única ciência explicar a realidade social, que é singular em cada tempo e lugar. 
57 Escola de pensamento econômico que estabelece a utilidade como fator determinante para o valor de um 
bem, modificando a concepção clássica do valor-trabalho. Fundada em 1870, dominou o pensamento econômico 
até a crise de 1929, nos EUA, sendo substituída pelo keynesianismo. 
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perspectiva de conceber uma economia distinta da de outras escolas, mais no 

sentido de promover um lugar de honra para a ação coletiva na teoria econômica. 

Wesley Mitchell (1874-1948), discípulo de Veblen, aplicou métodos 

institucionais em estudos econômicos, crendo que a estrutura social e política influía 

decisivamente nos problemas econômicos. Preocupado com as mudanças cíclicas no 

ritmo das atividades econômicas, Mitchell (1988) defendeu, por conseqüência, a 

necessidade da interdisciplinaridade para o estudo da problemática econômica. Para 

esse autor, o otimismo e a confiança propagavam a expansão dos ciclos virtuosos. 

O retorno muito forte ao institucionalismo nas duas últimas décadas, mesmo 

que respeitadas as diferenças, é semelhante ao que se verificou nas primeiras 

décadas do século XX. A diferença entre esses períodos parece estar em dois 

aspectos: o envolvimento de outras disciplinas na discussão, além da economia, e a 

força com que se posicionaram os primeiros institucionalistas frente aos clássicos da 

economia e ao feedback dos seus representantes maiores. Enquanto no início do 

século XX a discussão foi firme, “mesmo que suave e cortesmente desinflada”, como 

afirmou Robbins (1975 apud Seckler) 58, atualmente o embate vem, de certa forma, 

alimentado no próprio mainstream59, incorporando parte das idéias institucionalistas. 

Em se tratando do estudo das instituições num contexto de mudanças sociais, 

pelo menos três visões disciplinares das ciências sociais se fazem imprescindíveis: a 

ciência política, a sociologia das organizações e a economia, esta última, 

paradoxalmente, por pretender impor-se como alternativa ao mainstream, mesmo

que outros pesquisadores, contrariamente, tomem parte nos estudos realizados 

como uma ampliação da própria teoria neoclássica.

É importante registrar que o institucionalismo ficou fora do foco das ciências 

sociais por quase quarenta anos, retornando através de Ronald Coase (1960), 

quando, ainda graduando em Economia, em 1932, escreveu a Natureza da Firma, 

privilegiando principalmente uma temática no plano das microinstituições e tendo 

como foco a alocação dos recursos versus custos de transação60.

58 Introduzindo a obra de David Seckler (1975). 
59 Termo em inglês, significando uma corrente mais importante do pensamento econômico em determinada 
época.
60 Desenvolvidas por Coase, nas décadas de 20 e 30 do século passado, as quais de certa forma revolucionaram 
a teoria dos custos, concebida atualmente como um esforço para superar as fragilidades da teoria neoclássica, 
para a qual as instituições são parâmetros exógenos. Em 1975, Oliver Williamson iniciou seus trabalhos em 
economia institucional com a categoria de custos de transação, para ele tido como fricções inevitáveis do
processo econômico. Esse autor era um crítico da economia neoclássica, pois entendia que esse mundo da 
perfeita informação dos agentes econômicos não existia. Os custos de transação seriam maiores na medida em 
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North (1990) amplia esse foco para a compreensão do aspecto histórico do 

fenômeno do desenvolvimento, refletindo sobre  o Estado e ampliando a dimensão 

institucional no plano das regras informais, embora ainda preso à maximização das 

utilidades e a satisfação do interesse próprio, aspectos caros à economia

neoclássica.

A discussão do papel do Estado na teoria institucional sempre se deu 

marginalmente, em parte porque, ao centrar-se na otimização da escolha por parte 

dos indivíduos, perdeu de vista a natureza do que a ação dessa entidade pode 

representar para o comportamento das pessoas. Outra razão plausível decorre da 

própria visão economicista de que fenômenos políticos, como são os que 

determinam a intervenção do Estado, devem ser tratados pela ciência política. 

Seriam “externalidades” que nenhum papel desempenham nas escolhas 

econômicas, portanto variáveis exógenas aos modelos construídos. 

Como salienta Seckler (1977), mesmo dentre os pioneiros do institucionalismo 

não existia uma idéia  mais concreta do papel da ação coletiva  na teoria econômica, 

razão pela qual Mitchell, em 1937, ainda fazia severas críticas a John R.Commons 

por este definir a economia institucional como uma tentativa de a teoria econômica 

incorporar essas atuações61. De fato, o trabalho de Commons sempre esteve 

voltado para a construção de setores administrativos do Estado, organismos de 

representação e ações públicas, sujeitos a marcos legais e à administração estatal.

Carece portanto ao institucionalismo, uma discussão teórica mais aprofundada 

do papel do Estado, na medida em que a modelagem dos arranjos para intervenção, 

as tomadas de decisão, as motivações que orientam os policy-makers, a 

implementação das ações e as escolhas dos atores no plano local dependem de um 

contexto político-institucional em que a ação estatal é determinante. Além disso, uma 

abordagem que possa explicar essas escolhas e os resultados dependerá de uma 

concepção de Estado.

Este trabalho pretende nortear a idéia da ação estatal dentro do entendimento 

da autonomia relativa, em que se rejeita o Estado como instrumento de classe, da 

que fossem menores os níveis de “institucionalização” da sociedade (WILLIAMSON, 1979). Ampliando a idéia de 
custos de transação, North (1990) observa que, considerando um determinado desempenho institucional, uma 
sociedade teria desempenho tão mais eficiente quanto menor fosse o custo de transação. As sociedades do 
terceiro mundo teriam seu atraso explicado pela institucionalização inadequada e conseqüentes custos muito 
altos de transação. 
61 Não se pode perder de vista o fato de que foi nos EUA que essa escola se desenvolveu e a resistência da 
academia americana em aceitar a importância do Estado na solução dos conflitos econômicos, principalmente. 
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mesma forma como faz com respeito à sua concepção utilitarista. Essa autonomia, 

num tipo puro, pressupõe um Estado inserido na sociedade, em determinado espaço 

e tempo, com uma burocracia qualificada e legitimada para promover intervenções, 

de forma que os atos de poder sejam corroborados por uma relação histórica, que 

inspira a geração de espaços apropriados à solução dos inúmeros conflitos que 

resultam da dinâmica social.

Esse juízo impõe o reconhecimento de que o nível de autonomia não se 

perpetua nem tem natureza obrigatoriamente evolutiva. Além disso, a autonomia não 

se exerce exclusivamente no âmbito do território, mas tem sua dimensão de nação a 

partir das relações com outros países e particularmente com aqueles de maior poder 

econômico e político. Essa capacidade relativa de determinação se reflete também 

na esfera dos organismos multilaterais e nas posições do país frente aos inúmeros 

problemas negociados naquelas instâncias. 

O pressuposto, neste estudo, em que se vincula o Estado com a conduta dos 

grupos sociais, é que dessas atuações coletivas emergem marcos regulatórios e 

ajustes que se reproduzem historicamente em comportamentos e convenções, que 

podem resultar tanto na cooperação e reciprocidade como na resistência a estímulos 

contra o isolamento. Por outro lado, o Estado recebe influência da sociedade, na 

medida em que a sociedade organizada molda a política e esta determina a 

correlação de forças que age sobre as atuações do Estado. 

Isso compreende uma visão alternativa das instituições, o que se contrapõe 

também à “nova economia institucional”, na qual são aceitos alguns referenciais 

caros à economia neoclássica, tais como a ênfase no interesse próprio e no 

comportamento racional, mesmo que limitado. No caso da nova economia 

institucional, o papel das instituições está dirigido para a construção de arranjos que 

possam reduzir os custos de transação e influir no comportamento subseqüente. A 

“economia institucional”, rótulo sugerido por Hodgson (2000a) para a concepção 

alternativa de institucionalismo, anteriormente citada, substitui a idéia de “mão 

invisível” por um complexo de instituições em permanente mudança, em cujo formato 

o Estado e a sociedade são determinantes.

Nesse caso, as instituições não se constituiriam apenas em constrangimentos, 

como supõem os economistas neoinstitucionalistas, mas também em forças 

impulsionadoras na realização de vocações e de oportunidades. Conforme enfatiza 
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Hodgson (2000b), os referenciais cognitivos seriam os hábitos e costumes, em lugar 

do intelecto e das sensações.

O pressuposto teórico deste estudo é que existe um ambiente institucional, 

moldado à luz dos marcos legais impostos à sociedade e das reações dos indivíduos 

e grupos sociais a essas intervenções, no contexto de seus interesses, de suas 

normas e convenções, de sua cultura, dos limites a que estão submetidos e das 

mediações que são feitas pelos arranjos que lhes dão suporte. O sucesso ou a 

frustração dessas ingerências reflete não apenas a racionalidade das leis e dos 

organismos concebidos para esses fins como também o interesse de cooperar ou de 

resistir, por parte desses grupos. 

2.1 O Velho e o Novo Institucionalismo 

Apesar da negativa de alguns estudiosos no assunto, de fato existe um novo e 

um velho institucionalismo. Além das claras diferenças de enfoque teórico nas duas 

concepções, as disciplinas que tratam do assunto, nas duas versões, reproduzem 

comportamento diferenciado quanto à forma como vêem essa escola e se apropriam 

dela. Enquanto no “velho institucionalismo” o aporte teórico exige uma certa 

interdisciplinaridade, no “novo” os estudos se sucedem de forma departamentalizada, 

tendo em comum apenas o reconhecimento do papel das instituições, com várias 

versões, e o comportamento racional do indivíduo, mesmo que limitado. 

Não significa que o velho institucionalismo deixou de existir com o surgimento 

do novo. Muito pelo contrário, com a constatação de que o neoinstitucionalismo, 

principalmente por parte dos economistas, havia incorporado atributos tão caros aos 

neoclássicos, supondo uma certa preocupação em aperfeiçoar o mainstream, vários

estudiosos estão reconstruindo o institucionalismo como uma crítica ao 

condutivismo62 e aos partidários da escolha racional.

Refletindo sobre essa questão, March e Olsen (1993) têm afirmado que essa 

retomada do estudo das instituições não vem ocorrendo apenas na economia e na 

ciência política, apesar do sucesso que estão tendo. Na sociologia e na antropologia 

também se constatam esforços nessa retomada, apesar de essas disciplinas não 

estarem expostas às influências dos não-institucionalistas, como ocorre 

62 Ala psicológica das posições filosóficas mais gerais do positivismo ou, melhor dizendo, do cientificismo 
(SECKLER, 1975:, p.34). 
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particularmente com as duas primeiras. Denominando esse esforço recente como 

“neoinstitucionalismo”, para esses autores existiu de fato um “velho institucionalismo”, 

retomando-se as idéias mais antigas, sem a perspectiva de que o novo e o velho 

institucionalismo sejam idênticos. Em seguida, eles afirmam que “seguramente seria 

mas exato descrever o pensamento recente como uma mescla de elementos do 

velho institucionalismo com os modos não institucionais característicos das mais 

modernas teorias da política” (MARCH e OLSEN, 1993, p. 12).

Mesmo ratificando esse ponto de vista, Pondé (1996) afirma que o qualificativo 

de “velho” não significa a inatividade dessa teoria, pois, em sua proposta teórica, 

diversos elementos ainda são usualmente enfatizados, tais como: 

ênfase nas relações de poder no mercado, com interações marcadas 

por conflitos de interesses e mecanismos de coerção; 

recusa da economia como um sistema auto-regulado e defesa de  

estudos relacionados com a intervenção política e mudanças 

institucionais;

foco no processo histórico de mudança da organização social do 

contexto das instituições e defesa de análises que tomam em conta as 

especificidades de cada situação; 

entendimento da economia como parte de um todo, de forma que a 

racionalidade dos indivíduos está sujeita ao meio cultural onde está 

inserido.

Nas últimas décadas, vem sendo explicitada uma clara divisão entre os 

institucionalistas. Os denominados “neoinstitucionalistas” têm assinalado “a relativa 

autonomia  das  instituições  políticas,  a  possibilidade  de  que   a   história  não seja

eficaz  e a importância  de  ações  simbólicas  para compreensão  da  política”

(MARCH ; OLSEN, 1993, p.1-2).

Como afirmam os novos institucionalistas, a história nem sempre é eficaz para 

garantir a solução dos conflitos sociais, na perspectiva de selecionar práticas que 

evitem o agravamento de patologias sociais, embora a contextualização histórica 

possa explicar os desempenhos institucionais. 

O neoinstitucionalismo tem vários adeptos, principalmente na ciência política e 

na economia. Sua versão econômica tem referência em autores como Ronald  

Coase,   Oliver   Williamson   e   Douglass   North.  Embora  tenha  surgido mais 

fortemente como um enfrentamento à concepção marginalista, o neoinstitucionalismo 
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econômico vem sendo desenvolvido numa perspectiva racionalista, cada vez mais 

próxima do meanstream.

O fato é que, embora existam divergências entre velhos e novos 

institucionalistas, e até mesmo dentro deste último grupo, em dois pontos eles estão 

de acordo: 

as instituições moldam a política, embora os resultados não possam ser 

aferidos com medição absoluta; 

as instituições são moldadas pela história: o que acontece antes 

condiciona o que vem depois. 

Mesmo entre os estudiosos da ciência política, a nova versão do 

institucionalismo é muito diferente da anterior, o que parece óbvio, diante do 

pressuposto básico – racionalidade do indivíduo. Enquanto uma nega essa condição, 

a outra a reafirma, embora admitindo-a de maneira parcial. Várias são as críticas 

feitas aos primeiros institucionalistas63, mas, de modo geral, eles são tidos como 

descritivos, apesar da profundidade da percepção, carecendo de referenciais 

técnicos hoje em uso não apenas na economia, mas em toda ciência social.

A propósito dessa separação que alguns investigadores da ciência política e 

da economia fazem dos primeiros institucionalistas, Selznick (1996, p.1) publicou 

artigo em que evidencia preocupação a respeito dessa linha severa que vem sendo 

estabelecida, pois, “principalmente, vem inibir a contribuição da teoria institucional 

para um maior debate da burocracia e política social”.

Apesar disso, esse pesquisador da teoria organizacional reconhece o valor do 

novo institucionalismo como insight, além de suas perspectivas para o 

desenvolvimento da escola. Seltznick reforça o ponto de vista quanto a essa 

separação, ressaltando que se deve ter cuidado ao distinguir teorias institucionais 

com atitudes que atendem a preferências de cada um, quase sempre se fazendo 

generalizações empíricas como se fosse uma teoria institucional específica. 

As confusões quanto aos “novos institucionalismos” existentes não são 

exclusivas da ciência econômica e da sociologia das organizações, como é 

preocupação de Seltznick (1996). Na ciência política surgem diversas versões dessa 

desordem. Para ficar apenas em dois estudos mais recentes, Hall e Taylor (2003) 

apontam para a existência do institucionalismo histórico, do institucionalismo da 

63Neste trabalho, trataremos os denominados “velhos institucionalistas” como primeiros institucionalistas, e aos 
atuais será mantida a conhecida denominação – neoinstitucionalistas, ou novos institucionalistas. 



92

escolha racional e do institucionalismo sociológico, com a possibilidade de mais uma 

versão, que seria o neoinstitucionalismo em economia, mantido em stand by, por 

conta de sua semelhança com o da escolha racional.

Peters (2003) amplia um pouco mais a confusão, apontando para as versões 

dos institucionalismo: normativo, da escolha racional, histórico, empírico, 

internacional e social, todos centrados na ciência política.

Na sociologia das organizações, segundo DiMaggio e Powell, 1997 (apud 

THÉRET, 2003), essa diferença entre os institucionalismos estaria na importância 

que dariam ao caráter micro ou macro desse fenômeno, na autoridade dos aspectos 

normativos ou cognitivos e na atenção que devotam a conformação de redes no 

surgimento e difusão de novas instituições. 

Na sociologia das organizações, o institucionalismo tem em Philip Selznick um 

de seus mais ilustres representantes, para quem a institucionalização toma caráter de 

legitimação, ao ser vista como um imperativo organizacional. Nessa perspectiva, para 

esse autor, as estruturas organizacionais podem sofrer mudanças, como (SELZNICK, 

1949 apud SCOTT, 1987): 

repensar a ambiência organizacional, mudando o foco das necessidades 

técnicas, fontes de recursos, etc. para elementos culturais; 

dar ênfase à institucionalização, no lugar de priorizar scripts da organização 

tomados como verdade (taken for granted);

reconhecer que esses processos tendem a ser racionalizados, dando origem a 

leis, regulamentos, etc.; 

contribuir para o ressurgimento do interesse pela cultura. 

Na economia, as diferenças mais evidentes estão relacionadas com a 

importância que se atribui ao individualismo metodológico como apoio à 

generalização dos fenômenos; ao tratamento da concepção de racionalidade como 

base das escolhas individuais e coletivas; aos limites da interferência dos hábitos, 

das normas e dos códigos de conduta; da cultura – no comportamento dos indivíduos 

e na atuação dos grupos sociais – à importância dos fenômenos sociológicos; e à 

insistência em limitar a compreensão dos fenômenos institucionais, ao acomodá-los 

em modelos matemáticos. Nesse aspecto, estudos realizados desde por 

institucionalistas como Hodgson (1984) tendem a revalorizar os pioneiros do 

institucionalismo, como Veblen e Commons. 
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Para o regulacionista Thèret (2003), na sociologia e na economia é possível 

encontrar um mesmo referencial teórico básico em três grandes correntes na escola 

francesa, tendo cada qual a sua linhagem: a teoria da regulação, a nova economia 

institucional e a economia das convenções. Segundo o autor, de modo geral, os 

novos institucionalismos marcam sua diferença a partir dos seguintes pontos: “o peso 

que atribuem na gênese das instituições aos conflitos de interesse e de poder ou à 

coordenação dos indivíduos; o papel que atribuem à racionalidade dos indivíduos, ou 

então às representações e à cultura” (THÉRET, 2003, p. 224).

Em se tratando da teoria regulacional, por constituir-se em uma escola já 

estabelecida, tem muitos aspectos em comum com várias ramificações do 

institucionalismo, como o fato de incorporar a história no estudo das mudanças 

sociais, mesmo admitindo que esta não possa espontaneamente suprimir obstáculos 

existentes. Outro ponto de concordância diz respeito ao fato de empregar categorias 

e funções não-convencionais da análise econômica e de discordar (nem sempre com 

a mesma ênfase) da teoria neoclássica, além da vinculação estreita com outras áreas 

das ciências sociais, principalmente com  a sociologia e a ciência política. No entanto, 

a similaridade maior está relacionada com  o conceito de modo de regulação, na qual 

são priorizados os estudos de rede e das normas explícitas que dão estabilidade a 

um regime de acumulação.

Para Yáñez  (2001), o enfoque neonstitucional pode ser assim resumido: 

em termos metodológicos, pelo distanciamento do marginalismo, por 

reconhecer agentes econômicos coletivos, como o Estado, a empresa, 

os partidos políticos, etc., o que o aproxima das ciências sociais quanto 

ao comportamento humano; 

enquanto na teoria neoclássica a decisão de maximização de benefícios 

é inseparável da racionalidade econômica, no institucionalismo essa 

racionalidade é limitada pela natureza social do indivíduo, sujeito aos 

constrangimentos próprios de sua estrutura social; 

determinados indivíduos nem sempre agem de boa-fé, pressupondo 

que o comportamento desonesto lhe é vantajoso. Como os agentes 

atuam num ambiente de confiança limitada, produz-se, assim, uma 

situação de “contrato incompleto”; 

embora North insista em registrar conceitos como o de “racionalidade 

individual imperfeita”, fruto da deficiência de informações do agente no 
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mercado, Williamson tem insistido no conceito de contrato incompleto, 

por reconhecer  que os intercâmbios nem sempre estão organizados 

em condições ideais de mercado; 

as associações econômicas, como as cooperativas e os grupos de 

pressão, conseguem criar regras de um mercado impessoal e 

transparente;

as estruturas de governabilidade também atuam no mercado, 

modificando condutas que dão estabilidade, e restringem o 

comportamento das pessoas; 

   a ordem institucional, com seus marcos legais e regras institucionais, 

dão uma trajetória específica ao comportamento individual e, na 

perspectiva de reduzir incertezas (North), impõem uma trama para 

viabilizar o mercado. A gestão desses arranjos exige grande esforço 

dos agentes econômicos e resultam elevados custos de transação; 

as organizações são a forma que adquirem as instituições, ao constituir-

se de sujeitos que se juntam para determinados objetivos. 

A importância do pensamento de Veblen e de Commons a respeito das 

instituições e a influência desses autores nos estudos de Goffrey Hodgson sugerem, 

por parte deste, uma visão alternativa ao mainstream, que representa de fato uma 

reconstrução da escola dos primeiros institucionalistas. Essa linha de pensamento 

tem como base uma visão da evolução dos sistemas, suas mudanças fundamentais e 

processos de causação cumulativa, próximas da causação circular de Gunnar Myrdal 

(1898-1987)64 e até mesmo da idéia de trajetória, em North (1990) e em Putnam 

(1996).

Permanecem aspectos comuns nessas “escolas” institucionais, como sejam: 

as instituições regulam o comportamento humano e, como tal, possuem a capacidade 

de moldar o comportamento das pessoas e podem reduzir o nível de incerteza nas 

relações sociais; as instituições são produzidas pela ação humana, deliberada ou 

não,  e dela recebem os constrangimentos, como se a condição de pertencimento do 

indivíduo fosse uma forma de transferir o controle de suas ações para um agente 

externo. A teoria dos jogos, por exemplo, entende essa aceitação de regras pelos 

64 Alternativa de rompimento do ciclo vicioso de atraso e da pobreza por meio da aplicação planejada de 
reformas econômicas.
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indivíduos como uma maneira de assegurar o controle sobre seus adversários. 

Alguns justificam a sujeição ao controle das instituições alegando que os indivíduos 

necessitam de uma identificação, de um espaço de reconhecimento; outros 

entendem que as pessoas se filiam à cata de valores.

2.2 O que são as Instituições? 

A leitura que vem sendo feita da realidade a partir de atores sociais em 

movimento, de suas idéias e concepções do mundo, está se tornando cada vez mais 

relevante, mesmo se constatando que as discussões estão fixadas apenas em 

aspectos parciais da questão, na medida em que a interpretação da conduta política, 

do comportamento econômico, do desempenho das organizações, se faz, ainda, 

predominantemente, com base nas estruturas formais da sociedade. 

Há necessidade, portanto, de que se faça uma nova leitura, levando em conta 

não apenas a parte visível do iceberg, como denominou Perrow (1990, p.193),  mas 

todo um complexo de relações e de 

processos subterrâneos dos grupos informais, dos conflitos entre grupos, das 
políticas de acesso, dependências de grupos externos, lutas por prestígio, 
valores comunitários, estrutura de poder da comunidade local e instituições 
legais.

A  respeito disso,  Scott e Christensen (!995, p. XVI) têm registrado que, 

[...] desde Durkheim e Weber, até Parsons e Selznick, sociólogos têm focado 
a atenção sobre os aspectos normativos das instituições formais. Durkheim 
(1961) enfatizando a importância das representações coletivas e estruturas 
normativas na estabilização da vida social e Weber apontando para a 
construção de tipos ideais, sistemas normativos legitimadores e estruturas 
burocráticas. Parsons (1951), em sua estrutura teórica geral, propôs um 
sistema de ação institucionalizado a partir do qual os atores em interação 
orientem suas ações para um ponto comum de normas padronizadas e 
valores. Selznick examina os caminhos pelos quais os indivíduos 
desenvolvem normas, produtos, estruturas e relações sociais, dentro e fora 
da organização [...] Durkheim, Weber e Parsons localizam instituições em 
suportes culturais. Selznick viu alguns processos institucionais suportados 
por culturas, mas outros inseridos em estruturas, em laços informais e 
relações de cooptação dentro e fora das organizações. 

Para Selznick (1996), na sociologia das organizações deve-se dar prioridade 

às instituições, pois, enquanto as organizações têm seu script tomado como verdade 

(taken for granted), as instituições são teorizadas sobre uma variedade de tipos e 
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processos. Segundo o autor, esses sistemas podem ser racionalizados, com a 

tradição e os costumes, por exemplo, dando orientação para formas de regulação ou 

para se estabelecerem marcos legais orientados para determinada realidade social. 

Assumir uma perspectiva institucional é enfatizar os elementos psicológicos, 

sociais e políticos, no estudo de fenômenos sociais em geral, muito diferente de 

abordagens anteriores, nas quais se observava principalmente aspectos materiais – 

tecnologia, recursos e sistema de produção. O institucionalismo tem chamado a 

atenção, principalmente, para sistemas de conhecimento, crenças e regras formais e 

informais interagindo no meio social (SCOTT, 1995).

Na ciência política, o desempenho das instituições pode ser determinante num 

processo de mudança, condição essa reforçada pelos novos institucionalistas, como 

March e Olsen, 1984 (apud Scott, 1995). A forma como  os indivíduos se tornam 

participantes, o nível de confiança entre as  pessoas, o compartilhamento de 

aspirações numa comunidade, o entendimento sobre os conceitos de justiça e de 

liberdade podem ser influenciados por instituições formais e informais.  

Teorizando sobre a sociologia do conhecimento como tratamento da 

construção social da realidade, Berger e Luckmann (1985) desenvolvem uma teoria 

das instituições com aplicações que são de interesse de todos os cientistas sociais. 

Segundo os autores, a repetição da ação pelo homem padroniza e cria hábitos que 

ajudam o seu equipamento biológico, instável, a funcionar. Na medida em que essa 

repetição implica menor esforço para sua execução, oferece ao próprio  homem um 

ambiente mais estável para sua conduta. 

Assim, as instituições possuem uma história da qual são  produto, ao mesmo 

tempo que controlam a conduta humana. De forma que “dizer que um segmento da 

atividade humana foi institucionalizado é a afirmação de que ele foi submetido ao 

controle social” (BERGER; LUCKMANN, 1985, p. 80). Essa conduta institucionalizada 

é tanto mais controlada quanto julgada certa ou natural pelos grupos que a praticam.

Para North (1990), as instituições são capazes de definir o desempenho 

econômico de uma sociedade; por exemplo, no sistema capitalista, o grau de 

segurança quanto ao cumprimento de contratos pode definir custos, tanto no uso do 

capital (juros) quanto no arrendamento imobiliário (aluguéis). Da mesma forma, 

questões de insegurança quanto à propriedade podem influir no tempo de aplicação 

e no nível de investimentos. 



97

Como foi observado inicialmente, a definição de instituição, pela suas 

características de flexibilidade, vem sempre com o tom que melhor explica a  

natureza disciplinar de seu responsável. Dessa forma, para Durkheim (1999, P. 30),

pode-se chamar instituição todas as crenças e todos os modos de conduta 
instituídos pela coletividade; a sociologia pode ser chamada a ciência das 
instituições, de sua gênese e de seu funcionamento.

Segundo esse clássico da sociologia, pelo fato de as instituições serem 

introduzidas como um fenômeno exterior, o indivíduo não as recebe passivamente; 

assimila-as, individualiza-as, confere-lhes a sua marca.

Veblen (1908)65 afirmou que os homens fazem suas escolhas, mas seus 

propósitos são determinados pelo meio cultural, através das forças do hábito. Para 

esse precursor do institucionalismo, instituições são hábitos estabelecidos de 

pensamentos comuns à generalidade dos homens. Esses hábitos de pensamento 

são resultado da disciplina da vida diária, a qual está condicionado o sentido da ação. 

Commons (1989 apud THÉRET, 2003), também define instituição de forma 

ampla, o que justifica o retorno às suas concepções por diversos estudiosos 

atualmente. Isso porque, diferente de boa parte dos institucionalistas, esse autor 

concebe as instituições como redes cognitivas capazes de estimular a ação 

individual. Esse fenômeno podia, então, funcionar tanto como constrangimento 

quanto no sentido de estimular a cooperação. Para Commons, as instituições, 

através de regras operativas, estabelecem um certo equilíbrio entre o conflito e a 

cooperação.

Para North (1990, p.1)

instituições são as regras do jogo de uma sociedade, ou mais formalmente, 
são os constrangimentos recebidos humanamente que dão forma à interação 
humana. Em conseqüência, estas estruturas incentivam mudanças no 
homem, tanto política, social, ou economicamente.

Esses constrangimentos podem ser formais, como regras e leis, ou informais, 

como convenções e códigos de comportamento.

65 Las limitaciones de la utilidad marginal, 1908 (apud SECKLER,1975). 
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Elster (1994, p. 174) afirma que “uma instituição pode ser definida como um 

mecanismo de imposição de regras. As regras governam o comportamento bem 

definido de pessoas, por meio de sanções externas formais”.

Para esse autor, o contraste está com as normas sociais, que se impõem por 

meio de sanções externas, informais, mas internalizando regras. O aspecto  mais 

notável das instituições seria modificar o comportamento pelo uso da força, 

entendendo-se como tal qualquer ação aplicada para evitar uma prática indesejável. 

Por seu lado, Richard Scott (1995, p. 13) define instituições como: 

estruturas cognitivas, normativas e regulativas, que promovem estabilidade e 
significado para as condutas sociais [...] são transportadas através de vários 
meios – culturas, estruturas e rotinas – e operam em muitos níveis de 
competência . 

Já para March e Olsen (1989 apud PETERS, 2003, p. 50), instituição é um 

conjunto de regras e rotinas interconectadas que definem as ações corretas 
em termos de relações entre papéis e situações. Este processo implica 
determinar qual é a situação, que papel está desempenhando e como 
deveria ser desempenhado em determinada situação. 

Conforme afirma Peters (2003), em ciência política e na sociologia não existe 

uma precisão muito grande sobre o que seja uma instituição, de forma que são 

tratadas como tal tanto uma estrutura formal como uma organização e até as 

estruturas informes, tais como as classes sociais. Na sociologia, o termo “instituição” 

tem significado bem próximo ao de organização.

Reunindo o entendimento que esses neoinstitucionalistas possuem a respeito 

desse conceito, Peters (2003, p.51), procura então, estabelecer a seguinte definição: 

“Conjunto de regras e valores, normativos e cognitivos que influem sobre os 

membros institucionais, como também o conjunto das rotinas que se desenvolvem 

para pôr em execução e impor esses valores”. 

Outros institucionalistas, como Kiser e Ostrom (apud PETERS, 2003, p.85), 

entendem instituições como: 

Regulamentações que os indivíduos utilizam para determinar que e quem se 
inclui nas tomadas de decisão, como se estrutura a informação, que medidas 
devem ser tomadas e em que ordem, e como se integram as ações 
individuais às ações coletivas [...] tudo isso dentro de uma linguagem 
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compartilhada por uma certa comunidade de indivíduos, e não como partes 
fixas de um entorno. 

Este último significado de instituição traz a marca da importância das regras na 

escolha racional, o que se constitui, inclusive, em um pressuposto dessa escola, na 

medida em que essas regras estruturam o comportamento coletivo. 

Outro entendimento de instituição, também muito próximo do da escolha 

racional, vem de Hall (1996, p.7): 

As regulamentações formais, os procedimentos de acatamento e os 
procedimentos operativos padronizados que estruturam as relações entre as 
pessoas em diversas unidades da organização política e da economia. 

Para Hodgson (2000c), as instituições são o tipo de estrutura que importa à 

maioria do reino social e compõem os materiais da vida. São importantes pela 

condição de formadoras e modeladoras das capacidades e dos comportamentos dos 

agentes. O efeito de causação descendente66 da estrutura institucional sobre os 

agentes modifica propósitos e preferências, e desses atos repetidos emergem 

hábitos67 novos de pensamento e de comportamento. Segundo o autor, os hábitos 

são o substrato até mesmo para as escolhas racionais. 

Além disso, as instituições se caracterizariam, ainda, diante da diversidade de 

procedimentos, pela sua durabilidade e capacidade de influenciar a conduta dos  

indivíduos, pela condição de autolegitimação e de obrigarem seus membros a 

manterem determinados comportamentos, a ponto de estes decidirem, em alguns 

casos, contra seus próprios interesses.

Nesse sentido, os indivíduos fazem uma escolha consciente, mas 

condicionados pelos valores institucionais prevalecentes. No dizer de March e Olsen 

(1993), esses comportamentos seriam sempre intencionais, mas não voluntários. Os 

autores não fazem distinção entre normas e regras, diferentemente de outros, que 

atribuem às primeiras um sentido mais cultural. Também  não distinguem instituições 

de organizações, diferentemente de outros estudiosos, que dão às normas um 

sentido mais abrangente, relacionado com a questão cultural, e às regras um sentido 

mais objetivo, por isso restrito e dependente  do  instituições.

66Tem origem na psicologia e explica como os processos de níveis mais baixos estão contidos e agem em 
conformidade com as leis em níveis mais altos (HODGSON, 2000c). 
67 Tomado como propensões a comportamentos particulares em determinadas situações. 
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Para March e Olsen (1993), existe uma clara diferença entre normas e rotinas. 

As normas, como as regras, são meios mais basilares para estruturar 

comportamentos dos sistemas políticos, tendentes a interpretações diferentes, 

portanto com diferentes influências sobre o comportamento. A rotina é uma pauta 

estável de conduta, mas não imutável ou de cumprimento obrigatório, e torna mais 

previsível o comportamento de uma organização. Através dela, os membros de uma 

organização podem reduzir seus custos de transação durante a participação e nas 

tomadas de decisão.

É justamente essa discussão sobre a dimensão institucional de uma dada 

realidade social, a partir de uma expectativa de mudanças, desejáveis ou não, que 

deve ser o foco da concepção de “ambiente institucional”, na medida em que o 

comportamento dos atores possa ser explicado à luz do espaço em que estão 

inseridos, de acordo com regras, convenções e outros referenciais de cultura a que 

estão submetidos. 

O fato é que a economia institucional, embora explique como os indivíduos 

podem reduzir incertezas nas suas relações de mercado, não dão explicações mais 

convincentes para mudanças de escolhas sociais que viabilizem o desenvolvimento. 

Para alguns teóricos do institucionalismo, as instituições se diferenciam das 

organizações. Para as organizações, os objetivos e metas são os referenciais que as 

distinguem, enquanto as instituições, sendo construções relacionais, são identificadas 

por meio do comportamento dos agentes sociais e das funções que desempenham. 

Em se tratando do desempenho de uma sociedade, as instituições 

determinariam as oportunidades e as vocações para que estas sejam utilizadas por 

meio de organizações concebidas para esse propósito. 

Segundo North (1990), além das regras formais que limitariam os excessos 

praticados em campo, coexistem também nesse espaço os códigos de conduta, 

geralmente não-escritos. A eficácia com que se aplicam as regras e respeitam-se os 

códigos de conduta é que determina a qualidade do jogo. A certeza de punição 

severa aos transgressores e a clareza das regras se garantem, como estímulo para o 

surgimento de um ambiente de confiança e que desestimule a fuga. 

Por entender que o papel das instituições é de limitar, de constranger, para 

que os indivíduos façam suas escolhas, sem levar em conta a atuação coletiva, North 

(1990), como Ester (1994), criam uma certa confusão no trato com as limitações 

formais e informais, na medida em que, para o primeiro,  a diferença entre estas é 
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apenas o grau de restrição, ou seja, da importância de cada uma nos diferentes 

níveis de sociedade, dependendo do estágio da divisão social do trabalho. Seus 

estudos podem ter sido influenciados pelas idéias de Durkheim (1994) quanto à 

solidariedade mecânica e orgânica nas sociedades tradicionais e complexas.

Ao procurar compreender esses limites a partir dos estágios de evolução da 

divisão social do trabalho com base na idéia de solidariedade contida nos estudos de 

Durkheim, esses constrangimentos carecem de maior segurança, pois admitindo 

esse tipo de regulação onde seria mais compreensível no pensamento do clássico da 

sociologia – solidariedade orgânica 68 –, observa-se que o aspecto mais importante 

nessas sociedades é a diferença entre os indivíduos, e não a similaridade, como 

pressupõe a escolha racional.

A idéia de estabelecer um continuum entre as instituições de base cultural 

(costumes, tabus, tradições), de um lado, e as constituições escritas, do outro 

(NORTH, 1990, p. 66), também fica comprometida, pois, nas sociedades mais 

simples, em que a divisão social do trabalho é rudimentar, os referenciais de vida não 

se orientam pela eficiência alocativa que guia a discussão de North. Nesse caso, 

parece que o autor exacerba a importância da economia para a compreensão das 

relações sociais. 

Aliás, segundo Giddens (1998), a conclusão mais importante de Durkheim em 

“A Divisão Social do Trabalho” foi justamente a de que a solidariedade orgânica 

pressupõe um individualismo moral e que este não pode ser confundido com o 

egoísmo, que busca o interesse próprio. Para Durkheim, à medida que uma 

sociedade vai se tornando mais complexa e que vão ficando menores as resistências 

sobre as pessoas, as diferenças individuais se desenvolvem mais livremente e os 

homens podem ampliar melhor suas faculdades, de forma que, ao refletirem um 

aspecto diverso do mundo, passam a diferir mais uns dos outros.

De qualquer forma, o fato de as limitações formais prevalecerem nas 

sociedades mais complexas é uma decorrência da evolução da linguagem escrita e 

dos meios de informação prevalecentes, naturalmente além do avanço da ciência e 

da tecnologia e da necessidade de equacionar os conflitos, que se multiplicam em 

intensidade e enredamento. Não significa, entretanto, que, necessariamente, as 

limitações formais sejam mais eficientes, nesses casos. Em oposto, como entender o 

68 No caso das sociedades mais simples, nas quais a divisão do trabalho ainda é rudimentar – solidariedade 
mecânica  –, um consenso moral abrangente é que as regula (DURKHEIM, 1998). 
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crescimento vertiginoso do narcotráfico, por exemplo? Visto de uma forma empírica, 

essa “atividade econômica” típica da pós-modernidade tem seus mecanismos de 

controle social prioritariamente informais.

Nesse juízo, para os neoinstitucionalistas, e particularmente para North, a 

opção teórica pela maximização da escolha reduz o papel das instituições, cuja 

função é constranger, é limitar e definir a escolha. As regras existem para porem 

limite no oportunismo dos agentes, assim generalizados, independente do número de 

indivíduos com essa qualificação. Pois, afinal, as instituições, nessa concepção, 

existem para reduzir as incertezas, promovendo uma ambiência adequada à 

alocação de recursos. 

O que se pode depreender como pressuposto, nesse caso, é o sentido de 

eficiência das instituições (embora o autor confesse ter abandonado essa idéia desde 

198169), que se consubstanciam especificadamente “enquanto regras de um jogo”. 

Assim, todos podem ter um comportamento esperado, portanto adequado à 

construção de modelos. É provável que essa eficiência, no entendimento do autor, 

não seja uma condição sine qua non da existência das estruturas de mediação, mas 

uma necessidade para um processo de mudança. 

O problema desse raciocínio é que, na realidade, à proporção que interagem 

com a ambiência, os organismos se institucionalizam também, recebendo influências 

que modificam seus scripts. Ato contínuo, o seu entorno também muda a partir dessa 

intervenção, criando mecanismos de resistência, de reciprocidade e cooperação (ou 

de oportunismo). Essas mudanças de procedimento no transcorrer dos 

acontecimentos é que vão definir as escolhas possíveis, oportunidades a realizar ou 

não, retroalimentando o processo.

Conforme a reflexão de Seltznick (1996), essas organizações, 

institucionalizadas internamente (de dentro para fora) e externamente (de fora para 

dentro), terminam ajuizando em suas atuações algumas concepções de como 

efetivamente deveriam ser trabalhadas e organizadas. 

Assim, a diferença entre instituição e organização pode ser menos precisa do 

que pretendem alguns neoinstitucionalistas, se for tomado como determinante não 

propriamente o script dos organismos, mas os efeitos de sua atuação na mudança de 

comportamento dos indivíduos e de grupos. Tal como as instituições, as 

69 Structure and Change and Economic History (NORTH, 1990, p. 18). 
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organizações também são transformadas, tanto através da atuação de agentes 

internos quanto dos externos. 

Em se tratando do “racionalismo parcial maximizador”, apregoado pelos 

neoinstitucionalistas da Nova Economia Institucional (NEI), principalmente, não é 

difícil depreender que os indivíduos, no mundo real, por natureza, carecem de 

qualificativos para uma reação uniforme a estímulos externos. Podem ser total ou 

parcialmente receptivos, cooperativos, subordinados ou resistentes. As normas a que 

estão submetidos, escritas ou não, podem restringir, inibir ou incentivar suas reações, 

no sentido da fuga ou da participação.

Os indivíduos possuem sua história e moldam suas atitudes a partir de suas 

crenças, de sua cultura, em permanente mutação, e dos interesses prevalecentes, 

decorrentes das transações que realizam com a sociedade, cada vez mais aberta, e 

num regime intensivo de troca de informações. A racionalidade parcial não é uma 

decorrência apenas da limitação dessas informações ou da imperfeição dos 

contratos, como afirmam os neoinstitucionalistas, embora isso também ocorra. O 

contexto onde essa racionalidade é exercida, as limitações mais substantivas70

(inclusive de informação), as necessidades, os interesses em jogo, as trajetórias 

incrustadas na sociedade é que conformam seu nível e a atuação dos grupos sociais. 

Ao operar com o princípio do individualismo dissociado do coletivo, o 

neoinstitucionalismo abandona um aspecto que é muito caro à sociologia: a condição 

do homem como ser social, que, exercitando essa sua natureza, cria hábitos, rotinas 

e desenvolve habilidades. Dito de outra forma, normas, códigos de conduta, 

convenções, padrões morais, crenças e habilidades não parecem constituir-se em 

referência para boa parte dos pensadores neoinstitucionalistas, na medida em que 

reduzem tudo a regras (leis, direitos de propriedade e contratos). 

Como isso tudo não cabe num modelo, uma leitura da realidade pela via da 

matematização, segundo se convencionou em muitos setores acadêmicos, pode 

resultar em construções mentais parciais, por conta do descaso com determinadas 

variáveis (mantidas ceteris paribus). As construções teóricas concebidas a partir 

dessas “formulas”, quando não são bem contextualizadas, correm o risco de avalizar 

70 Relacionadas com o exercício das liberdades substantivas das pessoas numa sociedade 
comprometida pela liberdade formal e pelo utilitarismo, em que, mesmo visando resultados e o bem-
estar, sofre de indiferença distributiva, de adaptação à condição mental e de descaso por tudo que 
não esteja relacionado com a utilidade (SEN, 2000). 
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interpretações que os cálculos apenas legitimam. São tautologias, não são 

refutáveis71.

Os direitos de propriedade são o fulcro da tese de North (1990), porque deles 

depende a eficiência na alocação de recursos, de forma que os esforços da 

sociedade não se pulverizem em outros empenhos senão os que diretamente sirvam 

para reproduzir o capital, pois os movimentos da sociedade devem ser canalizados 

para atividades produtivas. Essa alocação ótima de recursos num mercado auto-

regulado revela uma estreita vinculação do autor com os marcos da economia 

neoclássica, relacionados com equilíbrio geral de trocas (Walras) e ótimo de Pareto. 

A intervenção do Estado, para North (1990), embora sujeita aos rent-

seekers72, é fundamental para garantir o cumprimento das regras que realmente são 

de interesse dos agentes, mormente quando estes, num sistema de trocas 

impessoais, não dispõem de conhecimento para realizá-las com baixo custo de 

transação. Isso porque os conflitos sociais e distributivos que ocorrem na realidade 

são incorporados através da regulação, da ação coletiva, das escolhas públicas, dos 

direitos de propriedade e dos contratos imperfeitos. Os custos de transação, vistos de 

uma ótica macro, apenas refletem as dificuldades estruturais para se dar cabo de 

determinadas tarefas de mudança.

Outro aspecto importante, normalmente relegado por quem acredita que o 

problema da racionalidade pode ser resolvido apenas com a repetição dos jogos, diz 

respeito ao contexto sobre o qual  foram feitas as escolhas racionais. A constatação 

da existência de mecanismos estruturais de mediação sugere que devem ser 

introduzidos na análise da modelação dessas escolhas os aspectos éticos e culturais 

que intervêm no intercâmbio. As dificuldades de quantificação de variáveis 

fundamentais nesse processo, como o preconceito atuando contra a inserção dos 

outsiders, por exemplo, não invalidam a importância de que esses aspectos sejam 

tomados em conta, utilizando-se de análises qualitativas. Essa análise da modelação 

de escolhas não pode prescindir também de um estudo destacado quanto ao papel 

do Estado e do sistema político prevalecente, além da cultura que conforma as redes 

existentes.

Por outro lado, o exposto até o momento a respeito das diferentes concepções 

quanto ao papel das instituições não desqualifica um certo consenso entre os 

71 No sentido que Popper (1994) dá à mudança de paradigma. 
72 Agentes econômicos e políticos que submetem as políticas públicas a seus interesses pessoais. 
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estudiosos do assunto de que os indivíduos, os grupos e as organizações fazem 

parte de um ambiente, de onde recebem toda sorte de estímulos, da mesma forma 

como esse “espaço” também é forjado a partir das ações desses  indivíduos, grupos 

e organismos.

Por essas e outras razões, o fato é que as instituições contam para a vida 

humana, fazendo parte de sua compleição, organizam seu cotidiano, controlam seus 

atos, facilitam sua relação com o mundo e estruturam seus desejos e aspirações. 

Uma constatação tão forte não impede que existam diferenças importantes 

entre os diversos approachs. Uma delas é a importância que dão as formas de 

controle dos indivíduos. Para alguns, são os valores e normas que cuidam das 

relações indivíduo/sociedade, enquanto, para outros, as regras (regulamentos) 

formais é que cuidam disso. Outra diferença diz respeito à condição de uma 

instituição para manter-se estável ou não, pois, para alguns, ela manter-se fixa é de 

extrema relevância para sua compreensão. Ainda constitui ponto importante de 

diferenciação entre as abordagens a situação de materialidade das instituições, como 

objetos concretos ou de fenômenos experimentados na percepção dos homens, 

sujeitos a normas e valores. 

Muito importante no estudo das instituições é o aspecto relacionado com a 

origem das preferências. Se forem exógenas, as mudanças institucionais ocorrem a 

partir de modificação na composição de incentivos e de normas dentro da instituição, 

sendo endógenas, as preferências ocorrem a partir das interações entre os indivíduos 

e as instituições. As mudanças de preferências, base das transformações 

institucionais, ocorrem, então, no contexto dessas relações. 

2.3 Mudanças Institucionais e Estado 

Como o fulcro deste trabalho está centrado na importância das instituições 

para modelagem do comportamento dos agentes sociais, decorrentes, 

particularmente, das formas diversas de intervenção do Estado, torna-se 

indispensável uma discussão mais qualificada sobre o papel deste. Isso porque, 

embora reconhecendo a importância do Estado no comportamento desses agentes, o 

institucionalismo ainda é devedor de um estudo mais aprofundado nesse aspecto. 
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A idéia de agentes sociais é relativamente ampliada neste trabalho de 
pesquisa, na medida em que pode significar o homem,que em cada ato 
procura a realização de algum fim concreto, objetivo, impessoal. Sendo um 
tal agente, ele tem preferência por atividade eficaz e repugnância por 
esforço fútil; sente o mérito da eficiência e o demérito da futilidade, do 
desperdício, da incapacidade (VEBLEN, 1988, p. 11). 

Sem descaracterizar esse pensamento de Veblen (1998), o agente também 

pode significar uma representação corporativa ou uma atuação inserida do Estado. 

Em alguns momentos, neste trabalho, é usada a expressão “agentes principais”, no 

mesmo sentido, mas referindo-se àqueles cuja mudança de compreensão pode 

induzir mudanças institucionais. Está implícita, nesse caso, a questão das 

assimetrias nas relações de poder.

Apesar de existirem referências diretas e indiretas ao Estado no 

institucionalismo, o fato é que os estudos têm privilegiado a natureza espontânea das 

normas e convenções sociais, em detrimento da importância do Estado nas 

mudanças institucionais, como se vem historicamente caracterizando, principalmente, 

nas políticas de desregulamentação, com todas as conseqüências de modificação 

nas relações de troca, por decorrência de mudanças nos preços relativos. Um 

exemplo claro nesse sentido é a alteração da relação capital/trabalho, decorrente do 

afastamento gradual do Estado na intermediação dos conflitos e modificando a 

participação da renda do trabalho assalariado na composição do produto. A redução 

de renda do trabalho, com os rebatimentos na relação dos salários com o custo de 

vida, é outra conseqüência direta de mudanças institucionais. 

Para Douglass North, em se tratando de esforços para o desenvolvimento 

econômico, a intermediação do Estado é fundamental para criar condições 

cooperativas. Para esse autor, apesar dos diferentes empregos, no transcorrer da 

história, na solução hobbesiana “em verdade resultou difícil sustentar num 

intercâmbio complexo, se não se conta com um terceiro elemento que faça cumprir 

pela força os acordos” (NORTH, 2001, p. 27). 

Embora sejam diversos os propósitos de uso da força pelo Estado, é 

imprescindível o estabelecimento de marcos legais que assegurem acordos em 

grande número, pela necessidade de equilibrar o acesso a informações, de fazer 

cumprir contratos ou de induzir mecanismos de apoio à criação de  regras informais. 

Isso porque a possibilidade de cooperação (pensando na teoria dos jogos) pressupõe 
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apostas repetidas, para que possa ser maior a informação sobre a atuação dos 

demais.

A respeito desse uso da força pelo Estado, Bourdieu (1996) amplia a 

conhecida fórmula de Weber sobre o monopólio do uso da violência física pelo 

Estado, afirmando que este também exerce a violência simbólica: 

Se o Estado pode exercer a violência simbólica é porque ele se encarna tanto 
na objetividade, sob a forma de estruturas e mecanismos específicos, quanto 
na ‘subjetividade’, ou se quisermos, nas mentes, sob a forma de estruturas 
mentais, de esquema de percepção e de pensamento (BOURDIEU, 1996, p. 
97-98).

No nível do institucionalismo, o que interessa efetivamente, na discussão 

quanto ao Estado, é a capacidade deste de exercer não apenas a força física na 

concepção weberiana, como também uma força simbólica, como reivindica Bourdieu, 

reproduzida em comportamentos e condutas dos próprios agentes sociais. Aliás, a 

legitimação do exercício dessa violência se dá através do reconhecimento dela, 

ignorando-a como arbitrária e “capaz de produzir efeitos reais sem dispêndio 

aparente de energia” (BOURDIEU, 2001, p. 13). Isso significa, do mesmo modo, em 

Bourdieu, que existe de fato um reconhecimento da reprodução, pelo lado dos 

sujeitos, de mecanismos de adequação aos estímulos da estrutura de poder. 

Por outro lado, a concepção de autonomia relativa, em Theda Skocpol (1985), 

apoiada em Hugh Heclo73, destaca  que esse exercício do Estado não diz respeito à 

preponderância das ações de coerção ou dominação (apesar de reconhecer sua 

importância), mas de encarar o papel de intelectuais/administradores públicos 

consagrados a pensar questões sociais e conceber soluções alternativas. Como 

fruto da apreciação desses estudos de Heclo e de outros pesquisadores quanto à 

autonomia do Estado, Skocpol resume esse fenômeno negando sua condição de 

traço estrutural fixo em qualquer sistema de governo. Assim, as crises podem 

precipitar atuações dessa natureza e desenvolver aspectos de uma autonomia 

latente, que em condições correntes não poderiam ser postas em prática. 

Acrescenta essa autora que as mesmas condições estruturais que ensejaram essa 

autonomia podem ser modificadas no tempo, 

73 Modern Social Politics in Britain and Sweden  (apud SKOCPOL, 1985). 
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à medida em que as organizações de administração e de coerção 
experimentam transformações, tanto internamente quanto em suas relações 
com os grupos sociais e com setores representativos do governo 
(SKOCPOL, 1985:96). 

Diz ainda a autora que, mesmo que uma pesquisa possa identificar a 

debilidade ou a fragilidade de um determinado sistema de governo para exercer uma 

ação estatal de forma autônoma, 

o potencial desse conceito só pode ser apreciado na sua integridade em 
estudos verdadeiramente históricos e atentos às variações estruturais e 
mudanças conjunturais dentro de sistemas políticos específicos  (SKOCPOL, 
1985, p. 96). 

Além disso, uma aparente transitoriedade de atuações autônomas não pode 

confundir-se com “autonomias circunstanciais”, que não reúnem alguns pressupostos 

básicos dessa idéia, como são a existência de uma burocracia competente e a 

articulação desta com grupos sociais privados, em condições de encontrar soluções 

que estejam fora dos meios convencionais do aparelho de Estado. 

Sob uma ótica de extremos, para alguns estudiosos, o Estado possui 

autonomia para impor regras e engendrar formas de intervenção duradouras e 

consistentes, mesmo que no sentido de garantir a reprodução do capital monopolista 

ou de interesse de classe, enquanto, para outros, o Estado apenas responde de 

forma indiferente às pressões dos grupos de interesse. 

Nesse continuum entre a autonomia total e a indiferença, as concepções 

dominantes do Estado podem ser descritas assim: o Estado-sujeito, acima da 

sociedade, exercendo apenas sua condição hobbesiana para impor regras e 

determinar seus destinos; o Estado dentro da sociedade, permeável às demandas 

dos diversos grupos organizados e cuja agenda de governo conforma uma certa 

resultante do conjunto de pressões organizadas; e o Estado como instrumento de 

classe, cooptado de maneira  constante por uma classe ou sujeito ao rent-seeking

ocasional de grupos dominantes.

Embora o Estado, na sua trajetória, possa encontrar-se num determinado 

instante ocupando um ponto entre os extremos de autonomia, total ou parcialmente 

subordinado à apropriação por interesse de classe, a idéia que prevalece, num 

regime de governo democrático, é da inserção do Estado na sociedade, reproduzindo 

comportamentos e convenções, de forma intencional ou não.
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Para  Skocpol (1985, p. 86), o que se entende normalmente como autonomia 

dos Estados é que estes, na medida em que são

concebidos como organizações que reivindicam o controle de territórios e 
pessoas, podem formular e perseguir objetivos que não signifiquem apenas o 
reflexo das demandas dos grupos ou classes sociais da sociedade. 

Percebe-se que essa autonomia diz respeito à capacidade do Estado para 

atingir suas funções, principalmente se estas forem de encontro a grupos sociais 

dominantes ou em circunstâncias socioeconômicas de intenso conflito. Por essa 

razão é que a autora acentua a transitoriedade dessa autonomia, rejeitando-a como 

um traço estrutural de qualquer sistema governamental, portanto submetida às 

mudanças nas relações do governo com a sociedade.

De outra forma, é importante fazer um registro: a autonomia plena do Estado 

só pode ser exercida num regime político em que o monopólio de seu papel 

tradicional seja exercido inteiramente. Atualmente, no conjunto dos compromissos do 

Estado, o exercício exclusivo dessas funções, mesmo que pleno, já não se justifica. 

Isso porque, além da arrecadação e do controle parcial sobre o excedente 

econômico, da concepção e repartição de direitos e do uso da força, tem sido 

demandado do Estado uma crescente capacidade de regulação74 e de atuações as 

mais diversas no contexto dessa nova realidade.

Daí porque Evans (1995) trata muito apropriadamente de autonomia inserida 

(embedded autonomy), como uma forma de articulação Estado/sociedade em que a 

capacidade de decidir está vinculada à habilidade da burocracia estatal para tomar 

decisões autônomas, decorrente da formação técnica de seus quadros e da 

articulação destes com setores hegemônicos. O sucesso dessa empreitada entre 

autonomia e inserção estaria numa articulação histórica peculiar dos Estados com 

atores privados relativamente organizados, importantes redes informacionais e 

projetos burocráticos adequados. A pesquisa que o autor realiza, no sentido de 

compreender os diferentes resultados no processo de modernização de diversos 

países, demonstra que “o grau de autonomia que caracteriza o Estado 

desenvolvimentista é produto de circunstâncias históricas, mais que de pactos sociais 

entre capital e o Estado” (EVANS, 1995, p. 232). 

74Regulação compreendida no contexto da teoria regulacional, em que os marcos legais concebidos pelo Estado 
desenvolvem determinadas estruturas sociais de mediação. 
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Os problemas estruturais decorrentes principalmente das falhas de mercado, 

particularmente na distribuição dos excedentes econômicos, o  surgimento de novos 

atores, efeitos da reconfiguração produtiva dos lugares em permanente 

mundialização, do surgimento de organizações para e supra-estatais e da ocupação 

de espaços vazios de ação e regulamentação pública têm exigido também do Estado 

uma atuação com permanente recriação de seus meios de controle. O dilema da 

ação pública estatal está em reconhecer os limites desse exercício de comando, e 

apropriar-se deles, na medida em que o Estado vem dividindo sua autoridade com 

novas esferas de poder político, público e privado. 

Nesse particular, Evans (2004) diz que uma abordagem institucional 

comparativa, na medida em que busca explicações que vão além dos interesses 

utilitaristas dos indivíduos, opera com aspectos mais duradouros, nos quais se 

inserem os relacionamentos Estado/sociedade, cotejando situações históricas 

concretas. Nesse sentido, para o autor, 

O Estado não pode ser reduzido a uma agregação de interesses dos 
indivíduos [...] à soma vetorial de poderes políticos, ou expressão 
condensada de alguma lógica de necessidade econômica. Os Estados são 
produtos históricos de suas sociedades [...] devem ser tratados como 
instituições e atores sociais em si, com poderes de influir nas mudanças 
econômicas e sociais (EVANS, 2004, p.44). 

As formas de governança surgidas a partir dessas novas institucionalidades 

estão em permanente tensão com o poder legítimo de coerção do Estado, com 

nuances  de conflitos bem mais intensas quando os direitos produzidos e postos em 

prática não são capazes de atender às demandas mais urgentes. Essa formação 

contemporânea de Estado, num contexto das nações ditas subdesenvolvidas ou 

menos desenvolvidas, tem acentuado um verdadeiro paradoxo entre a emergência 

de instâncias políticas que dêem voz aos outsiders e o controle social e político 

dessas intervenções frente ao poder coercitivo e monopolista do Estado. 

Por outro lado, o papel do Estado na determinação dos direitos de 

propriedade75 e da estrutura de tributos pode constituir-se em instrumento na 

superação da natureza malthusiana, como o próprio North (1993) enfatiza em sua 

análise do desenvolvimento de alguns países da Europa. Fica evidente, nesse caso, 

75Conjunto de direitos relacionados com o uso da propriedade e a renda derivada dela e da capacidade para 
transferir um valor ou um recurso (NORTH, 1993, p. 67). 



111

como um marco legal caracterizado de uma reforma tributária, por exemplo, que 

penalize proporcionalmente as rendas, pode modificar uma trajetória social e induzir 

novas institucionalidades. Situação idêntica pode ocorrer se essas regras formais 

tratarem de direitos de propriedade que ampliem o acesso das pessoas a 

determinados tipos de bens, como terra e casa própria. 

Para Fiani (2001), entretanto, grande parte da literatura sobre normas e 

convenções ignora a maneira como estas interagem com as regras instituídas do 

aparato estatal. Há necessidade, então, de

não apenas considerar a natureza das funções do Estado no plano 
econômico (por exemplo), mas nos oferecer uma visão integrada e coerente 
do processo de mudança institucional em uma dada sociedade  (FIANI, 
2001, p.147). 

Nesse propósito, para compreender a influência do Estado nas expectativas 

dos atores sociais, Skocpol (1985) sugere que a melhor forma seria empreender 

estudos histórico-comparativos que levem em conta o papel  do Estado como ator 

importante  e como instituição. No primeiro desenho, aprofundando sua influência nos 

processos políticos e sociais, quando atua com seus tradicionais mecanismos de 

intervenção ou no contexto de suas interações com os grupos sociais. Na segunda 

forma de abordagem, do Estado como instituição, Skocpol sugere um enfoque que 

denomina de “tocquevilliano”, em que  o Estado, além das atividades realizadas por 

sua burocracia orientadas para fins, também tem importância quando suas 

configurações organizativas e intervenções influem na cultura política, induzem à 

formação de alguns grupos e de ações coletivas, e  permitem o delineamento de 

determinadas questões políticas. Nesse sentido, a autora dá o seguinte depoimento: 

Quando se analisa a influência dos estados do ponto de vista tocquevilliano, 
esta influência não se encontra no aprofundamento das estratégias ou 
políticas de estado e suas possibilidades de serem aplicadas. Pelo contrário, 
o pesquisador considera de um ponto mais macroscópio, as distintas formas 
em que as estruturas e atividades dos estados influem de modo não 
intencionado76 na formação de grupos e nas capacidades, idéias e 
exigências políticas de diversos setores da sociedade (SKOCPOL, 1985, p. 
108-109).

76 Reforçando essa idéia de influência não-intencionada, Skocpol faz referência ao estudo do próprio Aléxis de 
Tocqueville relativos à revolução francesa, sobre como a monarquia absolutista  minou o prestígio e a 
capacidade política da aristocracia, provocou o campesinato e a burguesia, e moveu os intelectuais contra o 
status quo.
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Para Fiani (2001), a teoria dos jogos pode dar uma boa contribuição em uma 

discussão a respeito da ação do Estado com conseqüência nas mudanças  

institucionais. Assim, segundo o autor, dentro de um jogo primitivo, o Estado pode 

interferir num processo de seleção dos jogos pelos indivíduos (evolution process), ou 

através da atuação de um planejador social, pela coordenação de ações individuais 

(design process). 

Outra contribuição interessante, próxima da sociologia das organizações, é a 

de Paulillo (2000), para quem uma melhor compreensão da atuação do Estado pode 

ser  obtida a partir da idéia de redes de poder, como arranjo de organismos, agências 

estatais e paraestatais que representam interesses e disputam a distribuição de 

recursos. Uma abordagem fragmentada permitiria

compreender o modo de intermediação de  interesses e dos recursos de 
poder , a conformação do monopólio da representação e a montagem de 
verdadeiros pacotes de políticas públicas, com uma lógica comum – a de 
coordenação entre as mesopolíticas  (PAULILLO, 1999, p. 15).

Essa rede de poder é explicada  como

o locus no qual podem ser elaboradas e administradas as políticas públicas, 
porque daí se gesta o processo de interação estratégica determinado pelas 
características dos atores, pelas características das conexões, como as 
regras e a intensidade da interação, o grau de envolvimento dos atores e 
segmentos, enfim,  sua densidade institucional (DOWDING, apud PAULILLO, 
2000, p.16). 

Em suma, a atuação de estados modernos através de arranjos institucionais, 

constituídos basicamente de organismos estatais e paraestatais, determina,  de 

certa forma, uma condição fragmentada para solução dos problemas, pois cada 

agente desse arranjo participa do processo na perspectiva da maximização de seus 

interesses, numa constante disputa interna por poder e recursos, o que poderia 

frustrar uma intervenção do tipo design process, num script de organização 

tradicional (taken for granted). Em outras palavras, seria admitir, pela complexidade 

do processo de interação social, a impossibilidade de funcionamento das instituições 

formais, racionais, com seus objetivos e metas orientados para a obtenção de 

determinados fins. 
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Nesse aspecto, é relevante uma reflexão quanto à racionalidade das ações do 

Estado, como a de Skocpol (1985), quando faz uma crítica aos céticos da autonomia 

do Estado, sempre fadados a ironizar a capacidade dos técnicos estatais para fazer 

intervenções em nome dos interesses do Estado. Para esses céticos, os 

funcionários do Estado não são os únicos que podem reivindicar um conhecimento 

sobre os problemas sociais e, além disso, essa legitimação simbólica pode estar 

mascarando a defesa de outros interesses. Skocpol resume suas considerações a 

respeito dessa questão  afirmando que 

as iniciativas autônomas oficiais podem ser estúpidas ou estar mal dirigidas, 
e as iniciativas autônomas podem ser fragmentadas, parciais e 
contraditórias. Sem dúvida, apesar de todas as possibilidades, as ações do 
Estado podem ser coerentes e apropriadas (SKOCPOL, 1985, p. 97) 

Segundo a autora, no que se refere à capacidade para impor suas políticas 

públicas, o Estado, com muita freqüência, persegue objetivos que estão fora de seu 

alcance. Dessa forma, pode ter como retorno resultados esperados e não 

esperados, tentando cumprir encargos que não pode concluir ou, em outros casos, 

em que os meios utilizados provocam reações sócio-políticas e mudanças 

estruturais imprevisíveis. 

É obvio que a posição de Skocpol, como a de muitos estudiosos, é crítica 

quanto à “racionalidade das suas ações” 77 e, por via de conseqüência, da 

capacidade do Estado para empreender ações de intervenção em que a qualificação 

dos técnicos estatais representa um aspecto importante. A diferença está na raiz 

dessa crítica. Enquanto, para aqueles que crêem na autonomia, as críticas são 

explicadas a partir da formação histórica de cada situação encontrada, a posição 

dos céticos é mais geral, pois negam a possibilidade de autodeterminação dos 

quadros estatais para produzir políticas de interesse público que possam 

constranger posições dos “estabelecidos”.78

O importante, nesse caso, é a compreensão de que na história das nações 

são inúmeras as situações em que se pode comprovar a influência dos marcos 

legais instituídos pelo Estado na construção de uma trajetória cuja resultante pode 

apontar para diferentes possibilidades: um conjunto de mecanismos que privilegiem 

77 Expressão utilizada por Theda Skocpol (1985). 
78 No sentido empregado por Norbert Elias (2000).
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a maioria de sua população, que induzam à realização de suas potencialidades ou, 

no sentido inverso, que estimulem a deserção, a exclusão, o desestímulo e a 

concentração de benefícios do esforço da sociedade.

Embora concordem com aspectos fundamentais quanto ao papel do Estado, 

alguns estudiosos, dentre eles Putnam (1996), vêem com ceticismo o entusiasmo 

com que March e Olsen (1984 apud Putnam, 1996) traduzem as instituições políticas, 

afirmando que 

a reforma institucional sempre altera padrões fundamentais da política [...] 
Que as reformas institucionais modificam o comportamento é uma hipótese e 
não um axioma. Falta aos teóricos um cenário controlado, no qual possam 
verificar empiricamente os efeitos da mudança das regras (PUTNAM,1996, p. 
33).

Merece registro também o fato de que a versão econômica do 

institucionalismo teve nos seus principais pensadores, durante muito tempo, o 

pressuposto de que as instituições seriam eficientes, decorrência do próprio 

racionalismo que norteia as ciências sociais, e particularmente a teoria econômica e a 

ciência das organizações. Tomar como sem restrições o funcionamento dos 

organismos, para a economia, seria cômodo, por poder manter constante esse 

parâmetro.

No entanto essa tese foi refutada, pelo fato de que os definidores dos direitos 

de propriedade, por serem movidos por critérios próprios, elevam os custos de 

transação de suas ações, criando obstáculos ao desenvolvimento econômico. O 

próprio North (1990) só veio rejeitar essa premissa da infalibilidade institucional em 

1981, através da obra Structure and Change in Economic History (NORTH, 1990). 

Mesmo abandonando a premissa da eficiência institucional, é com base ne 

que Norton (1993) explica o fraco desempenho econômico da América Latina como 

conseqüência de práticas políticas fundadas na teoria cepalina. As intervenções 

concebidas com base nessa teoria, segundo o autor, não apenas racionalizavam as 

estruturas econômicas presentes na América Latina, mas também tinham 

implicações políticas que reforçavam o arcabouço institucional existente, pelo fato de 

todas as economias possuírem instituições que criam tanto oportunidades produtivas 

como improdutivas para organizações. 

A propósito desse exemplo e de outros utilizados por North, o pesquisador 

Cruz (2001) salienta que esse neoinstitucionalista anota como causas  das mudanças 
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sociais, além das alterações de preços relativos da economia e das mudanças de 

preferências, o papel que desempenham as idéias, os conceitos e aspectos 

cognitivos e normativos. Mesmo assim procedendo, segundo Cruz (2001), North 

(1990) traz na sua obra uma evidente carga de preconceito contra os países que 

fracassaram na aplicação de direitos adequados ao sucesso das atividades 

produtivas, ao presumir a causa desse sucesso como sendo eminentemente 

endógena.

Como o próprio Cruz (2001) acentua, a preocupação de citar o terceiro mundo, 

e particularmente a América Latina, como exemplos desse descompasso diante da 

caminhada dos países bem sucedidos, se explicita quando North (1990) faz 

referência à Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL) e à teoria 

da dependência. Para Cruz, North (1990) faz um uso descuidado da ilustração 

histórica para tipificar casos de países que toma como modelares e utiliza apenas as 

estruturas institucionais e os direitos de propriedade nela inseridos como causa. Cruz 

destaca, dentre outros aspectos, que

o erro metodológico consiste em tomar como unidade de análise, 
independentes conjuntos sociais, que só fazem sentido como elementos de 
um sistema maior que os envolve [...] se queremos formular uma teoria 
geral da mudança institucional (ainda que restrita ao domínio da economia), 
não podemos abstrair as instituições que conformam a economia mundial 
(CRUZ, 2001, p. 13).

De fato, North (1990) considera os países sob o plano externo, como 

entidades que se relacionam, mas sem ponderar a importância das redes complexas 

de trocas e de alocação de recursos que conformam o comércio internacional.

O curioso desse juízo de North é o reconhecimento da impossibilidade de 

fazer uma leitura das economias contemporâneas negando a importância que as 

normas e regras de conduta possam desempenhar. Expressamente, North (1990, p. 

68) afirma que “as idéias, as ideologias organizadas, e inclusive o fanatismo religioso, 

desempenham papéis importantes ao dar formas a sociedades e economias”. 

Objetivamente, ao fazer uma relação entre a concepção da teoria da 

dependência e as condições institucionais prevalecentes na América Latina como 

impróprias ao desenvolvimento, North (1990) estava levando em conta a importância 

dessas limitações informais, embora tenha esquecido as limitações exógenas 

(formais e informais) e do produto destas no comportamento dos povos latino-
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americanos. Apesar de a questão ideológica permear também o pensamento de 

North como pesquisador, parece haver uma certa dificuldade, muito comum aos 

economistas, em manter-se numa distância segura de seu objeto, conforme faz ver 

Magalhães (1996)79.

Além do mais, como tem sido reiteradamente explicitado neste estudo, esse 

fato revela a influência do pensamento acadêmico nas políticas e nas atitudes de 

diversos organismos, inclusive multilaterais. Um exemplo importante vem da FAO, a 

propósito das idéias dos institucionalistas, ao produzir material para um curso de 

planejamento agrícola. Nesse guia metodológico, a lição 39 trata da importância das 

mudanças institucionais para o crescimento econômico mais eficiente. Assim é que, 

além da aposta incondicional na eficiência das instituições, o documento retoma 

diretamente os conceitos de informação incompleta e assimétrica, ambigüidade ou 

indefinição dos direitos de propriedade e precariedade e incompletude dos contratos 

(FAO, 1995).

Nessa perspectiva, continuam abertas questões do tipo: Por que algumas 

sociedades conseguem e outras não, criar instituições formais e informais que 

reduzam ou anulem as possibilidades de não-cumprimento dos compromissos nas 

relações sociais? Se algumas sociedades acumularam frustrações em esforços de 

mudança, por que não aprenderam com sua história?

Questões idênticas são formuladas por diversos institucionalistas, como o 

pesquisador Putnam (1996), cujo trabalho, na Itália, responde em parte a tais 

indagações embora produza outras questões . À segunda questão, por exemplo, 

Putnam responde negativamente: a história não é eficiente para dar solução aos 

problemas da institucionalidade. De fato, são comuns tentativas de explicação sobre 

frustrações em esforços de mudanças, argumentando-se sempre quanto à falta de 

maturidade de uma sociedade, o que vem sendo constantemente negado pelas 

evidências empíricas. 

Segundo Putnam (1996), a cooperação mútua seria a solução para os 

protagonistas da parábola do filósofo David Hume (colheita do milho), para o dilema 

dos participantes em várias situações da teoria dos jogos (drama dos bens comuns, 

dilema do prisioneiro, lógica da ação coletiva, etc.).

79 Nessa obra, o autor critica a aplicação de teoria econômica concebida nos países ricos, em realidades e em 
tempos completamente diferentes, bem como a prática do pesquisador em manter-se fora do seu objeto. 
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No entanto na falta de um compromisso mútuo, confiável, porém, cada qual 
prefere desertar, tornando-se oportunista. O desempenho de todas as 
instituições sociais, desde o mercado de crédito internacionais ou os 
governos regionais, até as filas de ônibus, depende de como esses 
problemas são resolvidos (PUTNAM, 1996, p. 174). 

Putnam (1996, p. 177) afirma que é possível facilitar problemas de cooperação 

que possam superar dilemas da ação coletiva em sociedades que possuem “um bom 

estoque de capital social, sob a forma de regras de reciprocidade e sistemas de 

participação cívica”80.

O mesmo Putnam (1996) afirma que o capital social diz respeito a 

características da organização social, como confiança, normas e sistemas que 

contribuam para aumentar a eficiência da sociedade. Como as demais formas de 

capital, este também é produtivo, porque, além de obter resultados de difícil alcance, 

reforça a eficiência do capital convencional. Diferentemente do capital fixo, o capital 

social é ampliado pelo uso, isto é, quanto mais é utilizado maior é o volume 

acumulado; por outro lado, não sendo utilizado, pode extinguir-se. Numa linguagem 

financeira própria da reprodução do capital convencional, pode-se dizer também que, 

nesse caso, a depreciação só é aplicada ao capital social se não utilizado. 

Diversos autores têm definido capital social priorizando aspectos de suas 

áreas de atuação, mas há em comum nessas definições a natureza relacional e a 

importância desse fenômeno na definição das escolhas dos grupos sociais Assim, 

por exemplo:

O capital social pode ser visto como o grau de integração social de um 
indivíduo, sua rede de contatos sociais, implicando relações, expectativas de 
reciprocidade e comportamentos confiáveis (NEWTON,1997, apud 
KLIKSBERG, 2001, p. 10). 
Capital social tem a ver com a coesão social, com identificação de formas de 
governo, com expressões culturais e comportamentos sociais, que torna a 
sociedade mais coesa, mais que uma soma de indivíduos (BAAS, 1997, 
apud KLIKSBERG 2001, p. 10). 
Capital social é um conjunto de recursos atuais e potenciais que estão 
ligados à posse de uma rede durável de relações, mais ou menos 
institucionalizadas  de interconhecimento e de inter-reconhecimento, ou, em 
outros termos à vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não 
somente são dotados de propriedades comuns [...] mas também são unidos 
por ligações permanentes e úteis (BOURDIEU, 1999, p. 67). 
A noção de capital social permite ver que os indivíduos não agem 
independentemente, que seus objetivos não são estabelecidos de maneira 
isolada e seu comportamento nem sempre é estritamente egoísta. Neste 

80 Putnam toma emprestado esse conceito de capital social de James Coleman (Fundation and social theory,
1990). Este já transfere a responsabilidade pelo conceito para Glenn Loury (A dynamic of racial income 
differences, 1977). 
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sentido, as instituições sociais devem ser vistas como um recurso, como um 
ativo de capital de que os indivíduos podem dispor (ABRAMOVAY, 2003, 
p.86).

Dentro dessa conotação, nas sociedades em que o capital social é 

representativo, a performance dos free riders se reduz substancialmente, da mesma 

forma que deixam de ser representativas as atuações de oportunismo contratual, 

como descritas por Williamson (1989), o que, por decorrência, reduz os custos de 

transação. Esse último fenômeno, se tomado numa perspectiva macrossocial, pode 

representar um redirecionamento significativo do esforço de uma sociedade para 

objetivos mais importantes. 

Outros conceitos se fazem muito importantes na discussão sobre mudanças 

institucionais, como os de “ciclos virtuosos” e  “ciclos viciosos”. Segundo Putnam 

(1996), os ciclos virtuosos são determinados pelas redes de solidariedade 

construídas a partir da confiança existente. Essa situação só se concretiza através da 

cooperação e pode se estabelecer na proporção em que as pessoas têm 

expectativas razoáveis sobre comportamentos recíprocos. Mais precisamente, 

Putnam (1996, p.186) afirma que “os círculos virtuosos redundam em equilíbrios 

sociais com elevados níveis de cooperação, confiança, reciprocidade, civismo e bem-

estar coletivo [...] características que definem a comunidade cívica”. 

Já os ciclos viciosos se corporificam em ambientes institucionais em que não 

seja possível a construção dessas relações. A atitude de jamais cooperar pressupõe 

a expectativa, entre os atores, da falta de reciprocidade, cujas causas podem ser, em 

boa parte, encontradas na formação histórica das sociedades, no clientelismo, no 

fisiologismo, no patrimonialismo e em outras formas reprodutoras de privilégios e de 

desconfiança mútua. Dessa forma, “a deserção, a desconfiança, a omissão, a 

exploração, o isolamento, a desordem e a estagnação intensificam-se 

reciprocamente num miasma sufocante de círculos viciosos (PUTNAM, 1996, p. 187). 

Além desses conceitos, também é determinante para a análise do 

desempenho institucional a subordinação à trajetória, por oferecer explicação para o 

caráter duradouro dos contornos de comportamento social, decorrentes do 

desenvolvimento de uma certa “racionalidade coletiva”,  herdada do legado histórico 

a que foram submetidos determinados grupos sociais. Esse respeito à herança 

histórica é resgatado por Putnam (1996, p. 168) quando afirma que “onde se 
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pretende chegar depende de onde se veio, e simplesmente é impossível chegar em 

determinado lugar partindo-se de onde se está”.

As leituras que se fazem de Putnam (1996) lhe têm reservado um certo ranço 

determinista, fruto dessa preocupação com o legado político e cultural das 

sociedades. No entanto isso se constitui num equívoco, porquanto o que esse autor 

tem demonstrado é que a história não é eficiente para dar solução aos problemas da 

sociedade, embora seja muito importante  para explicar o desempenho desta. O que 

parece fluir da exaustiva pesquisa realizada por Putnam na Itália é que os problemas 

de obediência a determinadas trajetórias são tanto mais resistentes a  mudanças 

quanto mais tempo os grupos sociais estiveram sujeitos à obediência a elas, o que 

não significa serem esses problemas intransponíveis.

Reforçando essa assertiva, uma das lições tiradas do longo trabalho de 

pesquisa realizado por Putnam (1996, p. 193) na Itália foi justamente o fato de que

mudando-se as instituições formais pode-se mudar a prática política [...] seja 
por pressões de dentro e fora do governo, mudando identidade, poderes, 
valores e estratégias [...] a mudança formal induziu a mudança informal e 
tornou-se auto-sustentada. 

Anteriormente, March e Olsen (1989) já constatavam essa sinergia entre as 

intervenções e o comportamento dos grupos sociais, quando afirmaram que as 

decisões políticas alteram a distribuição de interesses e de recursos, pois produzem 

novos atores e identidades, regras de conduta e incutem a noção de sucesso e de 

fracasso.

Portanto, este estudo assume, como em Putnam (1996), SKocpol (1985), 

North (1990), Evans (1995) e em outros institucionalistas, que mudanças 

institucionais a partir do Estado contribuem, de forma intencional ou não, para a 

alteração de comportamento dos indivíduos, gerando novas expectativas, imprimindo 

novo modo de subordinação à trajetória e tecendo permanentes mudanças nas redes 

de sociabilidade, que poderão modificar a natureza da mudança social.

O crescimento da pobreza – apesar dos ritmos de prosperidade sempre 

crescentes –, agravado ainda pelo esgotamento dos bens públicos compartilhados, 

como os do meio físico, demanda a necessidade de novas institucionalidades que 

superem a visão tradicional de políticas voltadas à reprodução do capital. Nessa 

acepção, a racionalidade dos arranjos institucionais deve ser mais uma variável que 

um pressuposto, no apoio às intervenções, mormente diante das questões culturais 
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que permeiam os diferentes ambientes e a sujeição dos grupos sociais a normas e 

códigos de conduta particulares. 

Diante dessa realidade, Sen (2000) salienta que, para evitar a suposição de 

que todos são fiéis a valores e virtuosos, deve-se deixar espaço para escolhas do 

tipo “egoísmo inteligente”81, embora,

na análise das questões de eficiência e eqüidade ou de erradicação da 
pobreza e submissão, não há como o papel dos valores não ser crucial [...] 
A política pública tem o papel não só de procurar implementar as 
prioridades que emergem de valores e afirmações sociais, como também de 
facilitar e garantir a discussão pública mais completa [...] Essencial nessa 
abordagem é a idéia do público como um participante ativo da mudança, em 
vez de recebedor dócil e passivo de instruções ou de auxilio concedidos 
(SEN, 2000, p. 317-318). 

Em trabalho anterior, Sen (1999) questionava a aceitação de regras sociais 

tendo como referência interesses individuais, o que, segundo o autor, pode gerar 

ambigüidades. Nessas circunstâncias a reciprocidade é fundamental, pois assegura 

que o resultado dessa aceitação atenda a interesses de grupo. 

Isso vem reforçar a discussão quanto às novas institucionalidades como 

pressuposto de mudanças sociais pretendidas, a qual necessita da mediação do 

Estado, não apenas na perspectiva hobbesiana, mas na condição de ator especial, 

numa ambiência onde seja garantida a autonomia da sociedade.

A montagem de arranjos institucionais e de marcos legais para a criação de 

espaços estratégicos de interação dos diversos atores sociais, além de criar 

consensos indispensáveis para equacionamento de conflitos, ensejará o 

aperfeiçoamento das redes de cooperação e, conseqüentemente, dará marcha à 

acumulação de capital social. 

Kliksberg (2001), estudando a América Latina a partir das críticas ao 

pensamento econômico convencional, observa o fato de que essa teoria não 

considera as complexidades da realidade, deixando de levar em conta variáveis 

políticas e institucionais cujo peso pode até mesmo criar cenários não previstos. 

Citando documento do próprio Banco Mundial, com o título “Las Instituciones 

Cuentam”, Kliksberg (2001) expõe a importância de regras formais e informais e de 

seus mecanismos de execução  que incidem sobre o comportamento dos indivíduos 

e organizações de uma sociedade para a análise das realidades econômicas e o 

81 Depreende-se do texto do autor que esse tipo de atitude pode atender aos interesses mais gerais, pelo canal 
da reciprocidade. 
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desenho de políticas. Dentre as regras formais, são citadas: constituição, leis, 

regulamentos, contratos, etc.;  as informais são: confiança, ética, preceitos religiosos 

e outros códigos implícitos. 

Gordillo (2000), em linha idêntica de raciocínio e com o mesmo objeto de 

estudo, afirma que são ingredientes desejáveis para uma reconstrução institucional 

os seguintes aspectos: 

Sistema ordenado de aplicação de justiça; 
Eliminação de práticas paternalistas e autoritárias; 
Aprofundamento da democracia representativa, envolvendo o 
reconhecimento legal de grupos de interesse no desenho de políticas 
públicas;
Marco legal que permita acordos contratuais entre agentes sociais, no 
processo de tomada de decisões e no desenho de políticas públicas; 
Reforma estatal negociada que defina as modalidades de intervenção 
estatal, regras básicas de acesso e dimensões dos recursos públicos 
envolvidos nos instrumentos principais de desenvolvimento; 
Esquema inovador de incentivos e regulações que promova vínculos 
sinérgicos entre dinâmicas de mercado e estratégias dos distintos 
atores sociais. (GORDILLO, 2000, p. 23) 

Todos os aspectos tratados por Gordillo têm como pressuposto a intervenção 

do Estado numa perspectiva de autonomia relativa, “costurada” no contexto dos 

grupos sociais. Um ponto importante - reforma do Estado - mesmo que não deixe 

clara a formação de quadros técnicos e de estímulos à reflexão de políticas públicas, 

sugere a negociação, desde a demarcação de espaço de intervenção até a definição 

de recursos básicos. 

Enfim, mudanças sociais devem ser compreendidas não apenas como 

conseqüência do crescimento econômico, mas como uma forma de expansão das 

liberdades substantivas interligadas. Para Sen, (2000, p. 19)

a ligação entre liberdade individual e o desenvolvimento social vai muito além 
da relação constitutiva – por mais importante que seja. O que as pessoas 
conseguem positivamente é influenciado por oportunidades econômicas, 
liberdades políticas, poderes sociais, e por condições habilitadoras, como 
saúde, educação básica, além do incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas.

É evidente que os arranjos institucionais que podem tornar realidade esses 

pressupostos carecem também de espaço para o exercício da liberdade de escolha e 

a tomada de decisões. A liberdade, em sua acepção mais ampla, é, sem dúvida, o 

meio e o fim das mudanças sociais, que só podem ser operadas quando marcos 
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legais ensejem a criação de uma arena pública, em que possam interagir diferentes 

atores, organizados horizontalmente, com perspectivas criadoras de novos 

consensos. Por isso é que, segundo Putman (1996, p. 128, 185), 

as redes sociais e políticas se organizam horizontalmente e não 
hierarquicamente [...] Se os sistemas horizontais de participação cívica 
ajudam os participantes a solucionar os dilemas da ação coletiva, então 
quanto mais horizontalizada for a estrutura de uma organização, mais ela 
favorecerá o desempenho institucional na comunidade em geral. 

Vem muito a propósito, nessa discussão a respeito da importância da 

liberdade, o depoimento do precursor do institucionalismo – Veblen – para quem as 

mudanças, mormente sob o aspecto da economia, estão sujeitas a uma espécie de 

ajuste entre relações externas e internas, que, diante de sua interdependência, estão 

em permanente transformação. Assim é que 

O reajustamento das instituições e das opiniões habituais em relação a um 
ambiente alterado é feito em resposta à pressão externa; sua natureza é de 
uma relação provocada por um estímulo [...] a facilidade de ajustamento 
depende, em grande extensão , do grau de liberdade, mediante o qual a 
situação, em qualquer época determinada atua nos membros individuais da 
comunidade, isto é, o grau de exposição dos membros individuais da 
coletividade às forças constrangedoras do ambiente (VEBLEN, 1988, p. 89). 

No entender do autor, se quaisquer grupos sociais estão protegidos desses 

constrangimentos, essa parte da sociedade criará os mecanismos indispensáveis 

para tornar permanente essa realidade, o que deverá retardar um processo de 

transformação que modifique a condição dos estabelecidos82.

2.4 Ambiente Institucional: um Exercício de Interdisciplinaridade 

Dentro da teoria social, tem sido incessante a procura da vinculação entre 

micro e macroinstituições, o que tem ensejado diversas abordagens teóricas, cujo 

fulcro inicialmente tem sido o próprio conceito de “instituição”. Enquanto para uns 

estudiosos esse fenômeno pode ser representado pelas normas e hábitos que 

medeiam as relações entre os indivíduos e a sociedade, para outros são as 

estruturas formais os organismos que dão significado a essas interações. Na ciência 

econômica, por exemplo, é principalmente o direito de propriedade que tem sido 

82 No sentido proposto por Elias (2000). 
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qualificado como base para a compreensão do desempenho da sociedade, diante da 

sua capacidade de regulação das relações no mercado e, por conseqüência, de sua 

importância para a alocação dos recursos. 

O importante é que, para cada um desses conceitos, existe, pelo menos, um 

aproach diferente, o que concede à escola institucionalista uma riqueza analítica 

muito grande, mormente diante da possibilidade de promover estudos e pesquisas 

sob a ótica da interdisciplinaridade. A relevância teórica para o estudo das 

instituições está, portanto, na importância do aporte de diversas dimensões da 

realidade relacional e das possibilidades que se abrem para uma leitura mais precisa 

dos fatos sociais83.

Mas, ao procurar as razões do desempenho institucional no sentido 

evolucionista, os pesquisadores têm sido paralisados por uma questão básica: como 

e por que nascem as instituições ?84

Seckler (1975) faz uma interessante descrição do curso de  surgimento de 

uma instituição85. Para ele, um indivíduo isolado apenas dispõe de propósitos e de 

procedimentos, e estes definem seu comportamento. No entanto, a existência de 

mais de um indivíduo implica compartilhamento de ações, necessidade de 

cooperação e de procedimentos comuns que possam envolver atos específicos e 

recíprocos.86 É evidente que essas construções se tornam mais complexas à medida 

que se incorporam mais indivíduos e novos elementos norteadores dessas relações.

83 Fatos sociais no sentido dado por Émile Durkheim: “toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de 
exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, que é geral na extensão de uma sociedade dada, 
apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter” 
(DURKHEIM,1999, p. 3). 
84 Para esse propósito é feita uma opção pelos primeiros institucionalistas, recorrendo basicamente 
às idéias de Veblen quanto ao desenvolvimento do comportamento humano. Isso por julgarem 
insuficientes as alternativas apresentadas pelos neoinstitucionalistas, principalmente da nova 
economia institucional, pois, mesmo criticando a teoria marginalista, seus postulados apenas 
pretendem superar a microeconomia. Para eles, as instituições surgem apenas na perspectiva de 
redução dos custos de transação, razão por que se centram em dois objetivos: reduzir o oportunismo 
e resolver problemas da racionalidade limitada dos agentes. Essas instituições surgiriam, assim, da 
racionalidade dos agentes, mesmo que se admita que essa racionalidade se dá de forma parcial e 
sujeita a informações incompletas.
85 Seckler faz sua descrição com base na linha de interpretação estrutural-funcionalista, cujo maior 
representante foi Talcot Parsons,  influenciado por Max Weber.
86 Serve de apoio inicial para o desenvolvimento desse raciocínio o dilema da relação entre Robinson 
Crusoé e Sexta-feira – do ontológico livro escrito de Daniel Defoe (1719) – óbvio que fugindo dos 
enfoques clássicos que nortearam a interpretação dessa obra, para explicar as nuances da 
racionalidade do indivíduo na teoria marginalista ou para criticar os mistérios da relação entre o 
produto do trabalho e as mercadorias numa sociedade capitalista. O propósito da metáfora, em 
Seckler, é desenvolver um raciocínio evolutivo da complexidade das relações humanas, do 
desenvolvimento cognitivo e da necessidade de mediações para atendimento de suas expectativas.
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Os comportamentos dos indivíduos já não são ditados apenas pelos seus 

propósitos, mas por outros mecanismos a que se subordinam. 

Continuando esse raciocínio, Secker (1977) amplia um pouco mais sua 

complexidade, lembrando que, na metáfora de Robinson Crusoé com que trabalha, 

os dois personagens agiram de forma voluntária e “estabeleceram interações 

voluntárias à maneira pragmática do contrato social”, diferentemente da realidade, 

em que os homens não dispõem dessa opção, pois nascem em estruturas já 

formadas, com as quais mantêm pautas involuntárias de interação, tendo de conviver 

e adequar-se, mesmo que sobre elas possuam pouco domínio ou não possuam 

nenhum. O comportamento dos homens, as escolhas que são feitas a partir dessa 

realidade e as estruturas decorrentes têm ensejado, no meio científico, diversas 

interpretações, desde o individualismo ao coletivismo radical, as quais são 

determinantes para a compreensão das instituições. 

Isso não significa, segundo Seckler (1977), que, mesmo à mercê das 

estruturas com pouco poder de empreender mudanças substanciais - além do que, 

normalmente, seu ambiente resiste a mudanças drásticas -, não exista razão para 

crer que essas estruturas sejam resultado também de atos acumulados de escolha 

de indivíduos, como ocorre com o mercado. 

Segundo Veblen, as características biológicas do homem impõem dois limites 

separados para sua conduta: primeiro, aqueles que produzem uma resposta 

imediata, com traços psicológicos claramente definidos, recebidos por herança 

(reação tropismática); depois, o mais importante para a teoria social, que seria o que 

denomina “instintos”: “Os instintos, em Veblen, não prescrevem diretamente modos 

de conduta. Antes, são a base biológica de certos propósitos humanos universais”

(SECLER, 1977, p. 118). O próprio Veblen 1914 (apud Seckler, 1977, p.118)  faz a 

seguinte consideração a respeito disso: 

Essas diversas tendências inatas, classificadas no conjunto como “instintos”, 
têm em comum característica de que propõem, mais ou menos 
imperativamente, um fim objetivo. Por uma parte, o que distingue um instinto 
de outro é que cada um estabelece um propósito, um objetivo a alcançar, 
distinto de qualquer outro instinto. 

Em se tratando da relação entre os instintos e as estruturas de mediação, 

Rivera (2004), trabalhando com a linha de interpretação funcionalista, faz referência a 

uma explicação antropológica de Gehlen, 1964, em que este afirma haver uma perda 
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gradativa na capacidade instintiva do homem durante sua evolução, de forma que vai 

ficando menos dotado que outros animais para obter respostas adequadas ao seu 

entorno. Por isso é errônea a idéia de que o homem seria orientado racionalmente 

para atingir certos objetivos, além do que ela não pode explicar a riqueza da história 

nem o direcionamento desses objetivos para fins ou idéias fictícias. Dentro dessa 

compreensão, Rivera  (2004, p. 13) afirma que “as instituições assumem assim, uma 

função de sucedâneo desses instintos ausentes e permitem ações de outra forma 

impossíveis de se adequar aos estímulos do meio” . 

Significa dizer que, na perda de instintos que pudessem garantir sua relação 

com a ambiência, o homem necessita de estruturas de mediação. Ou melhor, na 

existência de um vácuo entre os propósitos de ação e os objetos desta, o homem, 

diferente dos outros animais, constrói arcabouços para substituir mecanismos 

instintivos ineficientes.

Para Veblen (apud Secklen, 1977), se, por um lado, existem certos instintos 

que são universais, comuns a todos os homens, por outro lado existem hábitos de 

pensamento e instituições variáveis entre os povos, em diferentes tempos e lugares. 

Os instintos87 é que dão direção e força ao desenvolvimento humano e os hábitos 

ancoram as substâncias de cada momento. As sociedades vivem empenhadas numa 

busca constante por um instinto de trabalho eficaz ou “curiosidade ociosa”88. Mas 

esta seria apenas uma parte das coisas, tal qual uma fonte, uma substância do 

conhecimento. As instituições, assim, seriam produto do uso não deliberado, 

impulsivo, de hábitos cujo mérito normalmente não se põe em dúvida, exercido por 

pessoas ou grupos de pessoas. Essa “curiosidade ociosa” deve ser instintiva e mais 

ou menos incorruptível, pois, mesmo que penalizada por pressões externas, pode ser 

retomada sem qualquer efeito da intervenção que originou a paralisação. 

Na teoria de Veblen, segundo Secklen (1977), a curiosidade ociosa cria 

teorias, e estas concebem a tecnologia, em cujo contexto de criação determina o 

comportamento de quem está mais vinculado. Dessa conduta surgem os hábitos de 

pensamento e com eles as noções do bom, do verdadeiro, do belo em uma 

determinada época. 

87 Para Veblen, segundo Seckler (1975), o instinto do trabalho eficaz não é um instinto convencional, 
mas uma atitude, ou uma propensão ao trabalho efetivo. 
88 De acordo com o pensamento veblenriano, o instinto da curiosidade ociosa seria um fenômeno especial, 
permanente nas pessoas, de não apenas conhecer as coisas, mas o porquê delas, e essa capacidade 
explicativa da mente é que faria evoluir o pensamento, estabelecendo-se, assim, uma distinção entre o 
pensamento prático e o conhecimento. 
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Nesse sentido, para Veblen, o homo economicus, além de um maximizador de 

rendas, quando exerce um papel de responsabilidade, no qual um ganho é um fim, 

também possui preocupações e outros objetivos pessoais, relativos à família, ao 

prestígio junto a sua comunidade e aos desejos de realização. Para o autor, haveria 

certos propósitos básicos nos homens que seriam universais, arraigados em suas 

características, tais como fenômenos biológicos: hábitos de pensamento e 

instituições variadas entre os povos, em diferentes tempos e lugares. O “instinto do 

trabalho eficaz” ou a “curiosidade ociosa” seguiriam modelando o curso da conduta 

humana no sentido da produção de conhecimentos.

Nesse contexto, a escolha finda sendo o grande dilema na trajetória dos 

homens, na medida em que, se, por um lado, sua racionalidade é limitada e 

submetida a informações incompletas, por outro seus propósitos já não imperam 

sobre suas ações, carecendo de mediações para serem realizados. Isso implica que, 

submetido ao reino das interposições, no qual se apresentam inúmeras alternativas, 

o homem estará sempre na iminência de decidir em favor de uma, em detrimento do 

sacrifício de outras. Aliás, só persiste o dilema da escolha por conta da existência de 

múltiplas alternativas frente à alocação de recursos escassos. 

O mais importante a respeito dessa dependência do indivíduo em relação à 

escolha é que, sendo as instituições um fenômeno ativo na vida social, muito além, 

portanto, de servir de eco e de cenário às expectativas, acabam modificando os 

processos decisórios e engendrando um jogo de alternativas, diante das quais os 

indivíduos e grupos são obrigados a fazer opção.

Mas como atuam as instituições? Por que se dá o processo de 

institucionalização?

As ações concebidas pelos homens, quando são para fins, carecem de 

arranjos institucionais, compostos de regras formais e de organismos com seus 

scripts. Nas ações interpostas sobre esses espaços, esses arranjos modificam 

hábitos, comportamentos e engendram normas de conduta. Da mesma forma como 

influenciam o meio onde interagem, esses arranjos são também modificados nessa 

relação, absorvendo valores locais. Segundo Seckler (1957, p. 176)

o impacto social dessas idéias torna antiquados os procedimentos 
estabelecidos e aporta um estímulo para a adoção de procedimentos novos. 
Com a mudança de procedimentos a estrutura institucional necessariamente 
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se reajusta, afetando assim a viabilidade de outros procedimentos mais 
além, e assim sucessivamente .89

Porque, sendo um processo de institucionalização, possui propriedade 

variável, na medida em que os atores individuais transmitem o que julgam definido 

como real, ao mesmo tempo que, em determinado ponto desse processo, o 

significado do ato  pode ser apenas parcialmente tomado como verdadeiro. O 

problema é que, apesar do reconhecimento dessa transferência de valores por 

diversos estudiosos, como Phillip Seltznick e Richard Scott, não existe uma efetiva 

explicação de como isso ocorre.

Para Popper (1985), apesar de poder criar as instituições e as normas que as 

expressam, os homens não agem arbitrariamente. “O homem as faz e as altera por 

uma decisão ou convenção de observá-las ou de alterá-las. Por isso o homem é o 

único responsável moral das mesmas” (POPPER, 1985 apud IIG, 1998, p. 31).

Popper questiona o aprendizado através da repetição, defendendo o papel ativo da 

mente como determinante para isso. Nesse sentido, a condição humana das 

instituições seria decorrência da constituição destas, de sorte que elas podem ser 

modificadas e valorizadas, o que significa, em última instância, ser do homem a 

responsabilidade pela existência delas. 

Não quer dizer que as mudanças institucionais decorram de uma suposta lei 

histórica nem que sejam produto de nenhuma mente privilegiada de um agente 

planejador central. Apenas os que crêem na sociedade como um organismo fechado 

ou a concebem dentro de um fatalismo inalterável podem tomar para si ou delegar 

para a história a exclusividade na determinação do destino das pessoas. Nesse 

sentido, a construção social se dá por um processo gradual de desenvolvimento da 

racionalidade, como um exercício complexo, em que importa também, 

subordinadamente,  a qualidade das organizações. 

Para Berger e Luckmann (1985), toda atividade humana pode incorrer no 

hábito, sendo moldada e apreendida num padrão e praticada como uma redução de 

custos ou na perspectiva de reduzir incertezas. Segundo esses autores acima, esse 

processo de formação dos hábitos é que precede as instituições, e estas são 

experimentadas como uma realidade objetiva e como um fato exterior e coercitivo. 

87 O autor faz  uma analogia com o método hipotético-dedutivo de Karl Popper.
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Os mesmos autores, refletindo a respeito do processo de institucionalização, 

asseveram que o mais importante sobre isso é a natureza típica, tanto das ações 

quanto dos atores, nas instituições. Essas ações são sempre partilhadas e acessíveis 

a todos os atores identificados como de determinado grupo social particular, sendo 

que é a própria instituição que tipifica os atores individuais e as ações coletivas, 

construídas no curso de uma história. Nesse sentido é que Berger e Luckmann 

(1985, p. 79) afirmam que “a institucionalização ocorre sempre que há uma tipificação 

recíproca de ações habituais por tipo de atores”.

No juízo de Berger e Luckmann (1985), a institucionalização “num processo 

dialético90 contínuo” envolve três momentos: um primeiro, a exteriorização (quando a 

ação é promovida), de característica exterior e coercitiva, no qual o indivíduo se vê 

em separado; um segundo, a objetivação, quando as instituições se põem diante 

dos indivíduos, exteriores a eles, queiram ou não, quando estes passam a interpretar 

juntas as ações; e um terceiro, a internalização, quando o mundo objetivado é 

internalizado pelo indivíduo, que o legitima.

Ainda no entender dos atores acima, as instituições possuem uma história da 

qual são produto, de forma que a compreensão sobre elas depende do 

conhecimento que se tem do processo histórico em que se foi forjado. Por existirem, 

as instituições controlam a vida dos homens e a direcionam num determinado 

sentido, através de padrões de conduta. Sendo assim, o caráter controlador é da 

própria instituição, independente de quaisquer mecanismos de coerção que possam 

existir. Aliás, a aplicação de novos mecanismos de coerção só se efetiva na medida 

em que a institucionalização não é bem sucedida. 

O fato é que, na perspectiva de superar a lógica da realidade instrumental, que 

fundamenta a teoria econômica e vem ampliando sua influência nas demais ciências 

sociais, é necessário fazer um esforço para compreender melhor o comportamento 

humano, evitando a construção de modelos subjetivos, com a premissa de que a 

correção da informação incompleta pode ser corrigida com a sucessão de jogos. As 

estratégias criadas pelos agentes a partir do uso dessas informações e de modelos 

errôneos resultam em escolhas com pouca ou quase nenhuma efetividade frente à 

realidade, em que os permanentes conflitos resultam em custos de transação 

90 Esse processo dialético se dá entre o homem coletivo – o produtor – e o mundo social - seu produto –, numa 
relação recíproca entre um e outro (BERGER ; LUCKMANN, 1985, p. 87). 
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crescentes, muito diferentes do suposto (próximo de zero) na doutrina neoclássica, 

em meio a relações que se realizam sem fricções.

Se, por suposto, as normas informais importam, o entendimento da sua 

evolução é necessário para se avançar na construção de um marco analítico que 

ajude a entender a mudança social. Mais grave é quando se observam as sociedades 

menos avançadas economicamente, em que os problemas de incerteza são mais 

acentuados, visto que, nessa situação, as decisões resultam em opções políticas e 

econômicas que moldam a história e constroem trajetórias que reforçam as 

condições estabelecidas. 

Tomando por empréstimo o entendimento de extensão da instituição, em 

Berger e Luckmann (1985), para fazer uma leitura das assimetrias que decorrem 

dessas trajetórias, vale a pena observar que o compartilhamento das instituições é 

decisivo, de forma que, numa sociedade em que as estruturas relevantes são pouco 

divididas, geralmente apropriadas por grupos, a exclusão é acentuada. O mais grave 

é que essa supressão dos indivíduos de instituições relevantes para a sociedade 

implica um ciclo vicioso. Por exemplo, não fazer parte de uma estrutura educacional 

decente implica a impossibilidade de acesso a informação, que desencadeia a 

dificuldade econômica, a ausência de acesso a direitos substantivos, à cidadania.

No entendimento de North, segundo o Instituto Internacional de Governabilidad 

- IIG (1998), a tomada de decisão nesses contextos de extrema incerteza exige que 

se penetre sob a forma de tentativa na compreensão do processo de aprendizagem 

social, entendendo-se como tal o desenvolvimento de estruturas que possam 

interpretar os sinais recebidos pelos sentidos. Para o autor, essa estrutura possui 

uma arquitetura inicial, genética, que vai sendo ampliada a partir da infância, através 

das experiências do indivíduo com o meio físico e no meio lingüístico (sociocultural). 

A partir dessas categorias e classificações, podem ser construídos modelos mentais 

de interpretação do meio, com algum propósito.

Esse processo de aprendizagem continua, a partir de outras experiências e 

contatos com novas idéias, mudando-se as categorias e redefinindo-se, assim, 

continuamente os modelos mentais.

A mente aparece para ordenar e reordenar os modelos de aprendizagem, 
evoluindo, desde seus objetivos iniciais, a níveis maiores de abstração, 
capazes de processar novos tipos de informação (NORTH, 1994 apud IIG, 
1998, p. 33).



130

No entender de North (1990), esses modelos mentais são criados através dos 

sistemas cognitivos individuais para interpretar o meio, enquanto as instituições são 

exteriores à mente, criadas para ordenar e estruturar o meio. Essa estreita relação 

entre as instituições e os modelos mentais implicaria que as mudanças não são 

possíveis sem que os atores principais negociem suas vantagens e desvantagens. 

Sendo inevitável essa concertação de interesses, decorrência do balanço de 

perdas e ganhos com as mudanças, é determinante esse conceito de poder e de 

como ele se cristaliza no seio da sociedade. Assim, qualquer modificação nas regras 

do jogo, de modo que os preços relativos sejam desvantajosos à estrutura de poder, 

terá que ser negociada, sob pena de a resistência ser ampliada. Se as percepções 

dos agentes estão vinculadas aos modelos que legitimavam as relações tradicionais 

de mando e subordinação, as mudanças ficam muito complicadas, restando apenas 

movimentos violentos que destituam sistemas de poder, ou, em caso de insucesso, 

com a exclusão dos que se opõem. 

Em princípio, é evidente que existem mais coisas entre os agentes que 

determinam mudanças institucionais e os propósitos de mudança, o que sugere mais 

uma indagação:  por que mudam (e por que não mudam) as instituições?  

As discussões teóricas remanescentes a respeito da relação entre aspirações 

e preferências manifestadas pelos agentes tinham como pressuposto a idéia de que 

a identificação dessas revelações estava relacionada com os valores de que eram 

portadores frente às instituições com as quais interagiam. Na ciência política, as 

regras de reciprocidade e os níveis de confiança, num ambiente de redes relacionais, 

eram tidos como bons referenciais de espaço democrático. A dinâmica das 

instituições estaria condicionada por esses valores e preferências, sendo o jogo 

político apenas a representação de interesses, sem impacto direto na configuração 

destes.

Na teoria institucional, as instituições são mais que uma soma de valores, para 

constituir-se em instrumentos de mudanças de preferências, muitas vezes com 

atuações que não se relacionam com os propósitos para que foram concebidos. Por 

essa razão, os precursores da racionalidade instrumental, no afã de encontrar razão 

para explicar o funcionamento das instituições, têm assegurado que, na ausência 

destas, ou melhor, sem sua boa definição e sem um conjunto de regras formais e 

informais que demarquem a relação entre as pessoas, a cada intercâmbio seria 

necessário definir preliminarmente as bases de conduta.
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Obviamente isso pode ser verdade, quando imaginamos situações extremadas 

no processo de interação humana, tal qual a linguagem, por exemplo. No entanto 

isso não significa que, na ausência de uma instituição dessa natureza, as interações 

humanas deixem de realizar-se, embora, numa ótica econômica, seja evidente a 

inevitabilidade da ampliação nos custos de transação. Por conseqüência, surge uma 

outra condição muito importante no desempenho institucional que é a qualidade das 

instituições.

Esse predicado das mediações que conformam as relações humanas, apesar 

da ignorância científica quanto às possibilidades de controle do seu design, é 

decisivo para a autodeterminação dos grupos sociais. A qualidade das instituições 

importa, e muito, na trajetória dos homens, na satisfação de seus propósitos, na 

realização de suas vocacionalidades, na capacidade de potencializar políticas 

públicas e no surgimento de modelos mais eqüitativos de distribuição de benefícios 

do desenvolvimento. 

As pesquisas a respeito das mudanças, tal como vêm fazendo North (1990) e 

Evans (1995), por exemplo, têm se concentrado no uso de métodos histórico-

comparativos, contrapondo possíveis razões de sucesso de sociedades “modelares” 

a nações outras (quase sempre latino-americanas e africanas) cujas trajetórias não 

apontam para projetos similares de desenvolvimento. Curiosamente, as críticas, 

agora unânimes, quanto ao uso (ou imposição) sucessivo de modelos de intervenção 

concebidos nessas metrópoles centrais jamais radicalizam na sua importância para a 

situação que ora se apresenta. Ao tentar afugentar o fantasma da “terceirização de 

culpados”, as causas de sucesso (e insucesso) findam sendo apenas endógenas: os 

bem sucedidos o foram porque suas instituições souberam capitalizar as 

oportunidades históricas, e os que se deram mal, porque suas mediações 

reproduziram relações verticalizadas que estimulam a desconfiança, a falta de 

reciprocidade, a concentração de privilégios. E o mais impressionante da primeira 

abordagem (North) é a acusação de que a massa crítica desses países periféricos 

desperdiçou esforços refletindo sobre processos de causação exógena, que apenas 

engendraram marcos teóricos os quais “não só racionalizavam as estruturas [...] 

como também contêm explicações de política que reforçam o marco institucional 

existente” (NORTH, 1993, p.131). 

Ao tempo que North (1990) faz crítica à teoria da dependência, quanto ao 

papel demolidor de suas idéias para efetivação de uma presumível mudança 
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institucional da América Latina, reforçado, aliás, através das considerações quanto à 

importância dos intelectuais, principia uma questão paradoxal: em que dimensão 

essas idéias se efetivaram nas políticas locais e que importância tinham num 

ambiente institucional cuja prática já desfavorecia inovações para a promoção de 

uma sociedade mais equânime? Não se está supervalorizando o papel das idéias 

frente ao poder e os acordos históricos da oligarquia latino-americana? Uma coisa é 

reconhecer a importância do papel, maior ou menor, dos intelectuais na produção de 

políticas, e outra é reconhecê-lo na qualidade das instituições.

No entanto, o que está por trás dessa discussão é a idéia de que as 

instituições, sendo ordens de natureza normativa que conduzem a vida dos homens, 

sua performance pode determinar a qualidade da existência destes. Em se tratando 

de um processo de mudança social, a eficiência das instituições estaria relacionada 

com as percepções dos principais agentes sociais quanto à necessidade de que o 

crescimento econômico esteja balizado pela eqüidade em outras dimensões da 

realidade. Por outro lado, existe um contra-senso na decisão de separar instituições 

de organizações – as regras do jogo – de seus participantes numa contenda – 

porque, “na prática as organizações e instituições estão entrelaçadas: é muito difícil  

separá-las quando se estudam exemplos concretos de como as instituições afetam o 

desempenho econômico” (CAYEROS, 2004, p. 6).

 Se o propósito da separação é definir as instituições pelo seu caráter abstrato, 

independente dos indivíduos, mesmo servindo a eles, e as organizações como  

realizações concretas da responsabilidade dos indivíduos, é contraditório falar de 

desenvolvimento institucional na perspectiva da concepção de novas 

institucionalidades, a não ser que a primeira denominação, forçadamente, seja uma 

referência a marcos legais, portanto ao entendimento de regras formais.

Ora, sendo verdadeiro que as instituições formais dependem das regras 

informais para se efetivarem e delas sofrem influência, por que a distinção prima facie 

entre instituições e organizações, se estas últimas têm a mesma natureza das regras 

formais, interagindo na sociedade, (re)criando grupos e normas de conduta? As 

instituições serem entes abstratos e surgirem a partir de uma dinâmica social, 

diferentemente dos organismos, criaturas/produtos racionais e modificáveis pelos 

indivíduos, parece uma visão estática da relação social, pois as organizações, 

mesmo que concebidas com seu próprio script, ao atuarem num ambiente, findam 
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institucionalizando-se também, como entende Setznick (1996), com muita 

propriedade.

Não se pode olvidar que as mudanças institucionais, como um processo 

social, demandam prazos relativamente longos para sua efetivação, o que pode ser 

negativo sob o ponto de vista da expectativa dos interessados, mas positivo dentro 

de uma estratégia para construção de consensos duradouros, que demande uma 

certa maturidade no trato das relações e alterações nos níveis de compreensão do 

meio por parte dos agentes mais importantes.

Segundo Abramovay (2001), o mais importante do pensamento 

institucionalista é a natureza lenta, gradual e acumulativa das mudanças sociais, o 

que exige uma abordagem integrada das ciências do homem e da sociedade, no 

sentido de compreender as  transformações históricas dos organismos sociais. 

Mesmo que os compromissos políticos sejam assumidos e efetivados, a 

eficiência das instituições ainda depende de arranjos institucionais que articulem as 

expectativas e interesses dos agentes, além do concerto de seus objetivos. Nesse 

caso, um terceiro elemento parece indispensável, qual seja a participação do Estado, 

com seus organismos voltados para fins e sua articulação com a sociedade, sempre 

na expectativa da  construção de novos espaços de negociação. 

Nesse diapasão, se o propósito é a construção de mecanismos mais 

duradouros, que estimulem ações cooperativas e autodeterminadas em contextos 

onde prevalecem desigualdades sociais acentuadas, carece verificar-se que tipo de 

Estado parece mais adequado para fomentar instituições mais eficientes. E aí surge 

uma reflexão interessante, do Estado como “veículo de transformação”, criador e 

regulador do direito de propriedade e distensor dos mercados, e do Estado-agente, 

inserido na sociedade, cujo papel, como de mais um ator especial no jogo social, tem 

igual importância dentre suas funções tradicionais.

A tomada de decisões, em contextos de países onde os direitos substantivos 

são negados e o acesso aos benefícios do avanço tecnológico é uma miragem para a 

maior parte da população, exige que esforços de mudança se centrem nas 

características de sua sociedade, com pautas que levem em conta a sua história, as 

diversas intervenções a que foi submetida, as trajetórias de subordinação de que faz 

parte essa população reprimida, dentre outros aspectos. Essa retrospectiva explicará 

por que e como as mudanças de preços relativos, por exemplo, como conseqüência 
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de mudanças nas relações capital/trabalho, findam causando impactos diferenciados 

nas sociedades duais. 

Isso não apenas implicará a concepção de políticas diferenciadas, porque 

dirigidas para demandas cuja natureza e tempo exigirão soluções próprias, mas se 

plasmará em condições de negociação e em modelos mentais muito diferenciados. 

Num ambiente institucional tão diversificado, onde as preferências e as escolhas 

políticas se submetem às origens dos indivíduos, também não pode ser olvidada a 

complexidade das relações e, por conseqüência, os institutos que dão “estabilidade” 

a essa sociedade dual. Isso porque as relações de subordinação não estão 

dissociadas do desejo do submisso em manter-se na relação clientelista com a qual 

se acomodou, pois suas necessidades exigem e recebem atendimento imediato ou 

se frustraram as tentativas de autodeterminação. 

A constatação da existência de ciclos viciosos no desenvolvimento das 

sociedades não é passaporte à inserção de ciclos virtuosos; é apenas o 

reconhecimento da debilidade das instituições prevalecentes e do impacto destas 

sobre a sustentabilidade da própria organização social, que, mesmo sendo de 

fundamento democrático, não impede as assimetrias que excluem em definitivo os 

grupos que não conseguiram impor suas necessidade nas agendas políticas. 

É impossível, no entanto, dar tratamento a elementos dessa natureza, sem 

que marcos legais possam induzir novas experiências nos indivíduos, reproduzindo 

mudanças de categorias, de classificações e de construções mentais, ordenadas de 

forma que os agentes possam refletir sobre seu papel na história. Uma nova visão do 

Estado, mais ampliada que as tradicionais, é o que sugere a retomada de sua 

discussão, a partir de estudos como o de Skocpol (1985).

Um Estado autônomo, que exige força coercitiva, pode comprometer direitos 

imprescindíveis às mudanças institucionais de maior curso, que tornem mais 

interativo e mais democrático o uso do capital. Diferentemente, um Estado com 

autonomia relativa, inserido na sociedade como um agente especial de intercâmbio e 

com um quadro técnico ajustado e empenhado, pode construir alternativas de 

negociação que viabilizem uma maior participação no aperfeiçoamento dos marcos 

legais, propor matriz institucional mais eficiente e com mecanismos de regulação que 

facilitem o acesso aos serviços públicos assistenciais e produtivos e reduzir as 

incertezas na alocação dos recursos. 
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Por fim, o fulcro do entendimento desta pesquisa está fincado na compreensão 

de dois conceitos – arranjo institucional e ambiente institucional – numa tentativa de 

ampliação teórica da dimensão microssocial, com é trabalhada na “nova economia 

institucional”, em Williamson (1989), em que tem sido usado num limite muito próximo 

à teoria da firma. Além disso, também é propósito desta construção aprofundar o que 

genericamente vem sendo denominado de “ambiente institucional” nas ciências 

sociais, numa dimensão que incorpore outras disciplinas, particularmente a 

economia, a ciência política e a sociologia das organizações, mais próximas da idéia. 

Nessa acepção, os marcos legais (formais) deixam de representar apenas 

apetrechos judiciais, para darem significado também ao mundo concreto das 

organizações e das políticas públicas. As regras informais compreenderiam os 

acordos, os códigos de conduta, as crenças, a cultura. No entanto o mais importante 

é a compreensão das instituições (formais e informais) com um propósito mais amplo 

que o de constrangimento social, de forma que possam  ter também o fito de fazer 

refletir, de estimular, de fazer ascender, de criar oportunidades, de potencializar 

políticas públicas e de estimular a reciprocidade. 

Também é fundamental, na compreensão do ambiente institucional, a 

interatividade das instituições, indivíduos e grupos sociais, reproduzindo novos 

grupos e organismos, modificando normas  de conduta, adequando mecanismos de 

intervenção, seja numa compreensão top down de “causação descendente” conforme 

Hodgson (2000 e 2001), seja no sentido down size - qual a expectativa da 

mobilização ou da ação de representações corporativas. É importante tentar elucidar 

as tensões entre as regras formais modificadas e a persistência de limitações 

informais, cujas implicações são importantes para se compreender a forma como 

varia a economia e a política e como os diferentes agentes sociais respondem aos 

estímulos de mudança. 

Para Elias (1994b), a monopolização da violência como centro das 

interconexões sociais muda radicalmente o aparelho que modela o indivíduo, a forma 

como ele opera suas exigências diante dos constrangimentos sociais e os tipos de 

medos a que está submetido. Assim é que o autor ratifica “as ligações entre 

mudanças na estrutura da sociedade e mudanças na estrutura de comportamento e 

da constituição psíquica” (ELIAS, 1994b, p.17). 

De forma particular, deve fazer parte desse contexto de discussão a natureza 

da instituição mais importante, que é o Estado, ratificando-se, no caso, a idéia da sua 
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autonomia relativa, como agente que é, dividindo espaço com corporações e outros 

atores sociais. Muito diferente de um estado robbesiano, mesmo que devotado à 

construção de novas institucionalidades e ao respeito aos contratos, mas de maneira 

apenas impositiva, coercitiva. 

Essa autonomia relativa não prescinde de um quadro técnico competente, 

dedicado ao serviço público e estimulado para pensar alternativas de ação, a partir 

de uma compreensão ampla do contexto institucional, com seu complexo processo 

de aprendizagem social e de estruturas desenvolvidas ou em permanente 

transformação. Os limites das escolhas políticas por decorrência de percepções 

subjetivas dos agentes sociais, particularmente em meios de maior incerteza, não 

podem ser alheios aos policy makers  em quaisquer de suas dimensões. 

A efetivação das intervenções em determinada realidade social requer também 

o apoio de instrumentos orientados para fins, seja no que se refere ao aparato legal 

(constituição, leis, decretos, portarias, regulamentos, ajustamentos formais de 

conduta, etc.), indispensável ao controle das ações, como também os organismos 

públicos, parcerias privadas e mediadores em geral, com seus scripts e desempenho 

assegurado na implementação das ações. Esse conjunto de regras e organismos 

deve ser denominado de “arranjo institucional”. 

Ocorre que esses instrumentos, como composição de suporte às políticas 

públicas, por exemplo, com papéis e objetivos definidos, terão que interagir com mais 

mediações que as diferentes articulações no interior dos marcos legais, formais, 

concretos. Essas mediações são as limitações informais, decorrentes da cultura dos 

grupos sociais e das informações transmitidas socialmente (códigos de conduta, 

comportamentos, crenças, convenções). As tensões resultantes dessas interações 

entre os marcos legais e as limitações institucionais engendrarão novas atitudes e 

tomadas de decisão, como resultado das construções mentais reordenadas na mente 

dos indivíduos e socializadas no coletivo. 

As novas estruturas decorrentes desse processo poderão facilitar a 

cooperação ou estimular a deserção, a resistência a mudanças, dependendo da sua 

compreensão na correlação de forças que prevalecerá entre os principais agentes e 

instituições. O desempenho das intervenções será resultado da eficiência da 

mudança institucional e da efetividade das instituições, reduzindo o ambiente de 

incerteza existente, de forma que possam ser empreendidas iniciativas 

incentivadoras da inclusão.
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Além disso, sempre é oportuno registrar que, no que diz respeito a políticas 

públicas,  o sucesso de metas alcançadas não significa atendimento de objetivos. Por 

exemplo, implantação de projetos que apontem transformações sociais relevantes, 

mesmo que obtida em sua totalidade, não dá conta dos resultados finais, cuja 

concretização depende da construção de instituições adequadas à permanência das 

mudanças e da sua efetividade para a realização das vocacionalidades e propósitos 

dos interessados. 

A compreensão de “ambiente institucional” neste trabalho de pesquisa deve 

conter, pelo menos, alguns aspectos relevantes, a saber: 

Existe uma relação dialética entre os indivíduos e as instituições. O indivíduo é 

livre diante destas, mas ao mesmo tempo se vê controlado, condicionado por 

sua existência.

Existe uma relação forte (top down), determinante, entre os marcos legais que 

são produzidos por governos (constituição, leis, políticas públicas, atuação de 

organismos) e o comportamento de indivíduos e grupos. 

O hábito de cooperar com mudanças ou de resistir a elas depende do 

resultado das experiências dos indivíduos e grupos com respeito às 

intervenções realizadas historicamente. 

O comportamento dos agentes mediadores de intervenção não é reflexo 

apenas do script dos organismos, mas um mix entre os objetivos, a 

experiência acumulada de seus agentes na relação com as entidades que 

representam e o resultado da interação com o meio, com seus códigos de 

conduta, suas crenças, sua cultura, suas limitações físicas.

As instituições não agem apenas no sentido de constranger para reduzir 

custos de transação econômicos e políticos, mas também para criar, realizar 

oportunidades e promover direitos substantivos. 

Existe uma relação de poder e dominação que orienta a compreensão dos 

atores sociais, de forma que as escolhas feitas são o resultado dos conflitos e 

das tensões entre mudanças das instituições, “construções mentais” 

cristalizadas no interior dos indivíduos e grupos. Como afirma Elias (2000), 

esses diferenciais de poder não são afetos apenas à posse monopolista de 

bens, mas aos graus de organização das pessoas implicadas, do que são 

exemplos as diferenças de coesão interna e de controle comunitário. 
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Num sistema democrático, os mecanismos estabilizadores (instituições) das 

relações assimétricas de acesso aos direitos só se modificam de forma lenta e 

gradual, e através de regras de negociação e constrangimentos produzidas a 

partir de uma relação de causação descendente. 

Os problemas locais não ocorrem num vazio sociológico, são inseparáveis dos 

problemas de uma escala maior - de uma região, de um país. Em se tratando 

do estudo de políticas que podem afetar a situação dos excluídos, por 

exemplo, a “sociodinâmica da estigmatização”, segundo Elias (2000), pode 

clarear alguns aspectos relativos à forma como são vistas essas pessoas no 

círculo de poder, como produto da interdependência entre os grupos 

envolvidos.

A políticas públicas para se efetivarem necessitam de legitimação, de serem 

submetidas ao “controle social”.91

 Dentro dessa assertiva, ambiente institucional seria o espaço relacional92

construído por representações de um conjunto de organismos, regras, convenções, 

costumes e valores, que, dependendo da compreensão e do consenso dos atores, 

poderá resultar na prática de reciprocidade ou na deserção. Em se tratando de 

políticas públicas, as tensões entre a intervenção estatal, as demandas locais e as 

“construções mentais” prevalecentes condicionam os resultados. 

 Como se pode observar, exceto quanto à complementaridade dos atores que 

os constituem, a diferença entre arranjo e ambiente institucional é apenas de 

natureza. Enquanto o primeiro tem ação orientada para fins, o segundo responde 

ativa e passivamente a esses estímulos, aceitando-os, ignorando-os, impregnando-os 

de cultura, cooperando ou criando resistências. Enfim, interagindo com esses 

institutos.

91No sentido de Berger e Luckmann (1985), mais próximo do reconhecimento da existência de tais políticas, que 
da idéia de controle parcial ou total de seu desempenho.
92Próximo da idéia de campo relacional, em Bourdier (1996), segundo o qual os conflitos se dão entre os 
diversos grupos, com posições de classe, a partir da posse de diferentes tipos de capital (econômico, simbólico e 
cultural) e de como as diferentes distribuições desses capitais findam estruturando a desigualdade social. 
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CAPÍTULO 3: AMBIENTE INSTITUCIONAL PARA FINANCIAMENTO 

DO PRONAF B NO RIO GRANDE DO NORTE 

Os resultados desta pesquisa estão apresentados de forma temática, em que 

se expressam a respeito do mesmo assunto dois grupos de atores: de um lado, os 

mediadores, e do outro lado, os agricultores enquadráveis no Grupo B do PRONAF, 

beneficiários e não beneficiários do crédito. 

O intento de reunir esses dois grupos de atores – mediadores e beneficiários 

dentro de uma mesma temática, é dar vazão a compreensão que esses grupos 

possuem de determinados aspectos de seu cotidiano de trabalho, que possam estar 

influenciando (positivamente ou negativamente) a ampliação da base social do 

Programa, ou mais objetivamente, em que medida esse arranjo organizacional vem 

obstacularizando a inclusão dos agricultores mais pobres no universo do sistema de 

crédito rural, com suas conseqüências mais diretas. 

É importante esclarecer que, antecedendo ao resultado das narrativas, foi 

realizada uma caracterização de cada um dos quatro organismos do arranjo 

institucional que dá apoio ao PRONAF B, bem como um perfil dos agricultores 

pesquisados. Em se tratando dos parceiros de apoio ao Programa, essa 

caracterização pretende trazer à tona as diferentes condições estruturais em que 

operavam esses órgãos para dar conta de suas tarefas. O registro do perfil dos 

agricultores pesquisados, em alguns casos, dá certa consistência às questões 

apresentadas e em outras situações, podem referenciar sua leitura das ações de 

que são alvo ou suas atitudes frente a essas intervenções.

3.1 Caracterização dos Mediadores 

3.1.1 Agente financeiro 

Dentre os mediadores pesquisados, o agente financeiro foi tomado como o de 

mais relevância, por ser reconhecido  como o maior obstáculo para a ampliação do 

quadro de beneficiários, mormente por seu aparente apego às regras. O Banco do 

Nordeste era, na ocasião da pesquisa, o único representante dessa natureza para o 

PRONAF B, razão por que, neste capítulo, foram realizadas entrevistas com 
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dirigentes e ex-dirigentes desse órgão. O propósito desse ato era compreender com 

mais profundidade o ambiente interno do banco, à luz dos inquéritos realizados com 

pessoas de diferentes postos hierárquicos, para que fossem explicitados aspectos 

do desenvolvimento de determinadas estruturas que pudessem constituir-se em 

obstáculo a um maior dinamismo do crédito para o público-alvo dessa política 

pública.

No sentido de facilitar essa compreensão quanto à forma de atuação do 

Banco do Nordeste desde o início da implementação do PRONAF, foram 

incorporadas neste trabalho duas entrevistas relativas à administração anterior (ex-

presidente e ex-coordenador do Programa de Pólos) e uma entrevista com o atual 

presidente do banco. Particularmente, em se tratando da presidência, são duas 

visões diferentes com respeito às estruturas internas e aos próprios objetivos do 

banco, o que enseja a oportunidade de observações importantes relativas ao seu 

ambiente interno.

No início deste trabalho de campo, ficou pendente também uma discussão 

mais qualificada sobre o PRONAF B, diante de sua natureza híbrida, na medida em 

que, durante a operacionalização, aproxima-se também de uma política de 

microcrédito e de políticas compensatórias. Merecem particular atenção as 

mudanças institucionais do PRONAF, a partir de sua posição frente a dois 

ministérios (MA93 e MDA), diante das dificuldades para compartilhar outras  políticas

importantes de apoio às intervenções no campo.  Além disso, a especificidade de um

programa de crédito frente a um público, muitas vezes, carente de condições 

mínimas de cidadania sugere um conhecimento também desses grupos sociais no 

contexto das intervenções já realizadas. 

Esses motivos justificam a importância da escolha de um assessor do 

Ministério da Fazenda voltado para essas discussões e que pudesse agregar 

experiência anterior na gestão do PRONAF e nas relações com representações da 

agricultura familiar. 

A entrevista com um ex-presidente, da administração anterior do BNB94,

esclarece sobre a origem da “carreira” de agente de desenvolvimento e sobre o 

93 Sigla utilizada neste trabalho para denominar o atual Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
94 Entrevista realizada em 14/01/2005 por Gil Célio Cardoso, para sua tese de doutorado em Ciências Sociais da 
UFRN (em elaboração). 



141

ambiente interno do BNB, ao responder como encontrou o banco quando assumiu 

sua direção. O entrevistado foi enfático quanto à necessidade da presença do banco 

em 1.900 municípios, através de pouco mais de 170 agências, com um quadro de 

5.200 funcionários, dos quais 32,7% estavam na direção geral, além de um número 

considerável nas agências das capitais, principalmente de Fortaleza (CE). O 

argumento desse dirigente era que a carreira do agente de desenvolvimento, por 

exemplo, seria a oportunidade do banco para ampliar sua capilaridade na região e 

reduzir sua “macrocefalia”. Nesse sentido é que o entrevistado alegava: “O banco 

tinha 1700 funcionários, apenas na direção geral, além de grande concentração nas 

agências de Fortaleza e nas agências das capitais e um vácuo grande no interior [...] 

tivemos primeiro que fazer uma grande ação de transferir essas pessoas para o 

interior [...] requalificando, criando novas carreiras”. 

Segundo o entrevistado, esses agentes deveriam ter um comportamento 

diferente, marcando sua presença nos locais com disciplina e focado nas 

especificidades desses lugares. Nesse sentido, a presença do banco, como banco 

público, deveria ser diferenciada, com base em duas variáveis: “O banco tinha que 

ser proativo para fazer com que determinadas condições, que são indispensáveis 

para concessão do crédito, aconteçam  nos espaços mesorregionais e municipais 

[...], mas aí você tem os outros atores, tanto do governo federal, quanto estadual, os 

governos municipais, as associações empresariais, os segmentos organizados que 

têm que fazer sua parte e deixar que o ambiente seja competitivo”. 

Para o ex-presidente, no entanto, esse esforço apontava para a capacidade 

de interlocução do banco e de articular os demais agentes locais, de fazer a 

sinergia. Ao mesmo tempo, segundo ele, era necessária uma certa “coerção 

construtiva”, no sentido de utilizar-se da força de concessão ou não do crédito para 

“exigir” uma atuação mais efetiva dos demais atores, no sentido de promover um 

ambiente competitivo. 

Uma segunda entrevista, importante para a compreensão do script do 

principal agente financeiro do PRONAF B no Nordeste, foi realizada com o ex-

coordenador geral do Programa Pólos de Desenvolvimento Integrado do Banco do 

Nordeste95 e veio reforçar uma certa visão fundamentalista de sua direção, ao supor, 

por exemplo, poder encaminhar 22 projetos, em paralelo com a atuação 

95 Idem, em 20 de novembro de 2004. 
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convencional do banco, numa perspectiva de construção estrutural isolada de uma 

proposta de desenvolvimento regional. As idéias de boa governança  e de 

mobilização social, nesse caso, representavam mais uma força de argumento do 

que propriamente um instrumento de ação.

A atual direção do Banco do Nordeste, mesmo operando desde fevereiro de 

2003, só ficou completa a partir de setembro de 2003. A entrevista com o 

presidente96 demonstra uma preocupação muito maior com os destinos do agente 

financeiro que com os “programas paralelos” postos em prática pela administração 

anterior, de certa forma, por este considerado irreversível. Assim é que a falta de 

segurança bancária, a inadimplência de grandes investidores, as dificuldades dos 

sistemas operacionais, a falta de aprovisionamento de passivos importantes no 

balanço, a aplicação parcial de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 

(FNE) findaram sendo os pontos mais importantes da entrevista. Isso fica claro na  

decisão do entrevistado em reduzir o número de agentes de desenvolvimento, 

segundo ele menos aptos para a função, e fazê-los retornar às carreiras burocráticas 

da dimensão comercial do banco. Assim afirmou o atual presidente: “Nós fizemos 

uma seleção desses agentes. A gente diminuiu o número de agentes de 

desenvolvimento, que era de 504 e passou a ser de 400 e poucos. O banco estava 

sentindo a necessidade de gente nas agências, na área operacional e procurou 

trabalhar com aqueles mais aptos para a linha que a gente propunha. O agente de 

desenvolvimento deve fazer a ponte entre a agência e a área de atuação. Ele tem 

que estar focado tanto no banco quanto na concepção de desenvolvimento”.

Em seguida, o presidente faz uma explanação sobre as modificações na 

estratégia de atuação dos agentes centrada nos municípios, muito diferente da 

decisão tomada posteriormente e atualmente sendo posta em prática, de focalizar a 

ação nos territórios.

A propósito disso, o BNB está promovendo essas modificações na estratégia 

e na forma de atuação dos agentes tendo como referência inicial as mesorregiões 

do IBGE. Informações preliminares97 dão conta de que essas mesorregiões serão 

divididas em duas, sem caráter de linearidade, podendo uma delas, inclusive, 

96 Idem, em 14 de janeiro de 2004. 
97 Infelizmente, a responsável pelo PRONAF no Banco do Nordeste, instada a dar uma entrevista sobre essa 
mudança, negou-se a fazê-lo, alegando que o assunto ainda não estava devidamente publicado (apesar de os 
agentes de desenvolvimento já estarem em treinamento com esse propósito). Aliás, esse receio exagerado de 
opinar ou tomar decisão a respeito de qualquer assunto, mesmo nas situações mais simples, já faz parte da 
cultura do banco, o que vem travando em excesso as suas ações.
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incorporar municípios de outra, tudo com base nas relações de proximidade que 

conduzam a uma certa dinâmica econômica e social. Nos estudos que estão sendo 

realizados, também não parece definido o número de agentes nessas subáreas.

Essa mudança, embora adequada à concepção de política pública ora posta 

em prática pelo Governo Federal e capitaneada através do MDA, pode encontrar 

obstáculos na estratégia de atuação dos principais mediadores, tendo em vista que 

estes ainda não atuam com a dimensão territorial. De fato, o próprio INCRA, só em 

2004, quando da elaboração do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e dos 

Plano Regional de Reforma Agrária (PRRA), começa a discutir efetivamente a idéia 

de áreas reformadas, com base no conceito de “território” 98.

As diferentes posições apresentadas pelas duas direções contatadas dão 

margem à seguinte indagação quanto à criação da “carreira” de agente de 

desenvolvimento: essa carreira foi concretizada pela necessidade de enxugar a 

direção geral e as agências das capitais ou com o propósito de transformar o banco 

em ator principal do desenvolvimento regional? Nesse sentido, a atual gestão, ao 

centrar o trabalho dos agentes no território, pretende apenas adequar-se à redução 

do quadro funcional dessa carreira ou efetivamente operar em comum com a 

estratégia de desenvolvimento territorial assumida pelo MDA ? 

É importante essa reflexão para se compreenderem as decisões de mudança 

na estrutura de pessoal do banco realizadas anteriormente e as que estão sendo 

postas em prática atualmente. Aparentemente, as primeiras tiveram como propósito 

o desejo de reduzir o corporativismo incrustado na direção geral e nas agências 

principais, cujo papel de resistência a mudanças impedia uma reestruturação. E as 

segundas, sentindo-se comprometidas com as representações do quadro funcional 

do BNB, retomam de forma ambígua o foco da condição comercial e atendem 

parcialmente às demandas desses sujeitos. Nesse caso, as providências quanto ao 

reforço da área comercial e seus desdobramentos fariam retomar um pouco a “auto-

estima” dos funcionários, que, segundo o presidente do banco, “tinha sido jogada 

por terra, além do problema criado com os funcionários  aposentados [...] havia um 

sentimento de revolta latente. No primeiro momento, este seria um dos maiores 

problemas desta direção: desarmar essa bomba”.

98Tomando como base a idéia de território como espaço construído a partir de uma configuração territorial, dos 
objetos naturais e artificiais e de uma dinâmica social reproduzindo novos arranjos sobre esse lugar (SANTOS, 
1991, IN: PRRA-RN 2003/2006). 
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Existe aí uma mudança clara entre a diretoria anterior do Banco do Nordeste 

e a atual quanto ao tratamento dado aos problemas internos do quadro de pessoal e 

ao foco da sua ação estratégica: a primeira, centrada na construção de um papel de 

“agência” de desenvolvimento para o banco, em detrimento de organismos 

regionais, e a direção atual voltada para a reconstrução do papel do BNB como 

agente financeiro para o desenvolvimento regional. Uma, aparentemente sem 

concessões ao script tradicional do órgão e a outra com claras referências à forma 

drástica como foram implementadas as mudanças, por isso retomando o diálogo 

com as lideranças internas e entidades representativas e negociando, 

aparentemente para reduzir esse quadro de descontentamento. Dentre outros 

aspectos, esses procedimentos, segundo Roberto Smith, recomporiam a lógica do 

organismo financeiro com as exigências que lhes são de praxe, relativas a 

“instrumentos típicos de operações bancárias”: a construção de um sistema 

consistente de informações, a redução da “debilidade na área de avaliação de risco 

do crédito” e a cobrança de grandes devedores com recursos de fundo público.

É relevante para uma abordagem institucional, a referência do ex-presidente 

quanto à fragilidade do banco para brigar pelo seu espaço. Essa fragilidade pode ter 

suas raízes muito além dos problemas gerenciais e estruturais elencados, nos quais, 

aparentemente, tem sido preponderante o poder das estruturas internas, em 

detrimento da responsabilidade social. Aliás, no próprio processo de criação, 

segundo o ex-presidente, o Banco do Nordeste foi concebido como uma forma de 

compensação para a região, diante da fundação do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), tido como um típico financiador do 

crescimento das regiões Sul e Centro-Sul99. Para o ex-presidente, essa idéia se 

reforça com o fato de que a inauguração do BNB aconteceu trinta dias após a do 

BNDE: 20 de junho e 19 de julho de 1952. 

Os agentes de desenvolvimento foram concebidos, capacitados e agora, 

recapacitados, nesse contexto de mudanças institucionais por que passou o país 

nos últimos dez anos e, particularmente, o próprio BNB. Para uma melhor 

compreensão do papel desempenhado por esses agentes, seria necessário um 

99 A criação do BNDE reforçou as diferenças entre o Nordeste e as regiões Sul e Sudeste, cujo dinamismo e 
condições institucionais estavam mais adequados ao projeto de modernização do país. O  Grupo de Trabalho 
para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), 1959, já preconizava a necessidade de incorporação do BNDE 
(junto com o BNB) na discussão de soluções para a problemática nordestina, mais especificamente quanto à 
industrialização.
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estudo que avaliasse suas atuações num quadro de construção de um arranjo 

institucional voltado para o desenvolvimento local. 

Depois de apropriar-se dos diversos aspectos relativos à natureza do BNB, 

principal agente financeiro para o PRONAF B no Nordeste, e das características da 

carreira dos seus agentes de desenvolvimento, pode-se inferir duas considerações 

de muita importância a respeito disso. Uma delas é que a experiência do banco em 

desenvolvimento sempre esteve vinculada com os interesses dos grupos 

econômicos regionais, particularmente do estado do Ceará, cujo poder político tem 

assegurado historicamente o controle da gestão desse agente financeiro. Por 

acréscimo, a burocracia dessa organização, como estrutura corporativa, tem 

também sua parcela de controle sobre o banco, com o propósito de assegurar 

alguns privilégios.

Por outro lado, visando aprofundar a discussão sobre algumas características 

do PRONAF B e quanto às mudanças que se verificaram com o programa a partir da 

criação do MDA, foi realizada uma entrevista com o assessor de microcrédito do 

Ministério da Fazenda. Nessa ocasião, esse assessor assinalou que pesou a 

necessidade de consolidar o novo Ministério, nascido como embrião do Ministério 

Extraordinário da Reforma Agrária e do Desenvolvimento Rural (MIRAD), e de 

colocar na prática burocrática uma nova idéia de desenvolvimento rural100. Até 

então, toda política de agricultura se concentrava no Ministério da Agricultura, 

inclusive o PRONAF, objeto de disputa entre os ministérios na época, com vitória 

para o MDA. No entanto o Ministério da Agricultura não aceitou essa transferência, 

porque “entendia que toda e qualquer política de agricultura tinha de ficar 

concentrada neste Ministério [...]. O MIRAD [na época] defendeu, achando que, por 

ter muitos agricultores familiares não mais ficaria disputando espaço com a 

Agricultura [MA] e com seus dirigentes, que, na época, tinham um foco muito forte na 

agricultura empresarial como um todo”. 

Com a mudança, segundo o entrevistado, a agricultura familiar ganha   

espaço – começa a haver uma separação quanto aos recursos destinados à 

equalização de juros e rebates, que passam a ter vínculo direto com a política do 

MDA: “Os movimentos sociais começaram a ter foco e o foco era no 

desenvolvimento agrário [MDA] e não mais na agricultura [MA]”.

100 Essa discussão teve como ator muito importante a CONTAG. 
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Para o referido assessor, embora não tendo sido programada, essa mudança 

institucional terminou explicitando os compromissos centrais dos dois ministérios, na 

medida em que o MA começou a se assumir como defensor da agricultura patronal e 

o Ministério Extraordinário da Reforma Agrária, que se efetivava, agora, com nome 

de Ministério para o Desenvolvimento Agrário, estava voltado para a agricultura 

familiar. De um lado (MA), o interlocutor principal seria a bancada ruralista, muito 

forte no Congresso; do outro (MDA), os movimentos sociais. 

Surge, então, outro problema, como alerta o entrevistado: as demais políticas 

se mantiveram vinculadas ao MA: a assistência técnica estatal, o cooperativismo, o 

abastecimento e a política de controle sanitário. Significa dizer que o MDA não tinha 

qualquer ingerência sobre determinadas políticas, fundamentais para a inclusão das 

famílias rurais no espaço de negócios rurais, mesmo que tivessem um vínculo com o 

PRONAF.

Para o entrevistado, assim ocorria com a rede pública de assistência técnica, 

em processo de aniquilamento, pois até por contraposição à saída do PRONAF, os 

recursos eram contingenciados, “o que dificultou, em todo o Governo passado, a 

tentativa de uma política de assistência técnica para a agricultura familiar, 

coordenada pelo MDA”. Quanto ao cooperativismo, permanecendo o Departamento 

de Cooperativismo e Associativismo Rural (DENACOOP), no MA, as políticas e 

relações com o sistema cooperativista também permaneceram, inclusive os recursos 

para capacitação. No abastecimento, até o final do governo passado, a Companhia 

Nacional de Agricultura e Abastecimento (CONAB), tinha uma postura muito 

generalizada, sem qualquer direcionamento para a pequena produção. A política de 

controle sanitário tinha idêntico destino, também em processo de desmonte. 

Revela o assessor que, atualmente, novas regras para a assistência técnica, 

dentro do PRONAF, tentam assegurar certo direcionamento da atividade para as 

famílias rurais, ainda com limitado sucesso, mormente quanto às empresas públicas. 

A CONAB, através do Programa de Aquisição de Alimentos, vem procurando 

garantir certo espaço para a agricultura familiar, especialmente com recursos do 

Ministério do Desenvolvimento Social. No que se refere à questão sanitária e ao 

cooperativismo, ainda não se vislumbram ganhos representativos nessa direção. O 

mesmo entrevistado põe dúvidas quanto a esses ganhos pontuais, porquanto se 

torna difícil dividir políticas em que se envolvem ações de difícil compartilhamento 

durante a operacionalização. Em momentos de confronto, quando a agricultura 
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familiar é comparada com a empresarial naquilo em que é mais forte – geração de 

emprego e produção de alimentos – , sempre vem à tona a “posse” do PRONAF, 

pois, segundo o que se veicula na mídia, sendo crédito rural, deveria estar no 

Ministério da Agricultura, submetido às diversas configurações de agricultores 

existentes.

Indagado se o PRONAF B, diante de suas especificidades, seria crédito rural, 

microcrédito ou política compensatória, o assessor esclarece que essa linha de 

crédito tem um pouco de cada um – possui as três características –, mas não é 

nenhum deles em particular, embora esteja no Manual de Crédito. Nesse sentido 

afirma: “Como crédito rural, uma parte importante dele acaba indo para a produção, 

pra comprar sementes, um apetrecho [...]. Ele tem uma característica de 

microcrédito, pelo valor, mas ele tem também característica de política 

compensatória, porque dá um repasse de 25% com uma taxa de juros altamente 

negativa”.

Possuindo essas características, segundo o referido assessor, o PRONAF B 

termina interferindo nos marcos legais dos três instrumentos de política, dependendo 

dos interesses envolvidos. A alternativa proposta quanto a esse aspecto é de 

construir uma espécie de mix, como um crédito comum, que, dependendo da 

situação, possa tomar a configuração mais adequada101. Também vem sendo 

discutida a possibilidade de se criar uma linha peculiar, dentro do MCR, com capítulo 

específico no qual o PRONAF B ficaria restrito a essa matéria, mais fechado, menos 

sujeito a liberalizações. Para esse entrevistado, uma terceira alternativa, mais 

próxima de sua proposição, é que essa linha de crédito “tivesse uma característica  

de microcrédito [...] um crédito gerador de renda, seja ela agrícola ou não-agrícola, 

rural ou urbana, mas que tivesse um mínimo de perspectiva de 

sustentabilidade.Mesmo que subsidiando a taxa de juros, mas que tivesse um 

processo de concessão e gestão com a ótica do microcrédito”.

Instado quanto às particularidades do Nordeste, onde prevalecem condições 

de ocupação da terra das mais precárias, o entrevistado defende que, para os 

agricultores mais pobres, o PRONAF B seja uma operação de “microcrédito rural”, 

para ser aplicado a toda atividade geradora de trabalho e renda, agrícola ou não-

agrícola.

101 O BNB vem fazendo uma experiência de aplicação do PRONAF  B como microcrédito, tendo inicialmente 
operado em Floriano (PI). Não se tem ainda uma análise de resultados quanto  a  essa experiência. 
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Questionado quanto à possibilidade de promoção das famílias do Grupo B 

para o crédito do Grupo C, o assessor do Ministério da Fazenda faz restrições à 

idéia de promoção, por trazer embutida a questão do subsídio e a do risco bancário. 

Defende que esse “rito de passagem” se dê a partir da relação do agente financeiro 

com o cliente: após comprovadas suas condições para operar com o crédito, ele 

passaria a ser tratado como um cliente normal e o banco assumiria os riscos. 

Acrescenta o entrevistado : “No momento estão sendo discutidas mudanças no 

PRONAF, que, se implementadas, vão criar um processo de transição muito mais 

tranqüilo, do PRONAF C para o D, do D para o E.” 

A idéia mais apropriada de “promoção”, conforme palavras desse 

entrevistado, estaria pautada no relacionamento do cliente com o banco durante as 

três operações regulamentares e não na possibilidade de serem mantidas ou não as 

atuais características subsidiadas do crédito. 

A propósito da aplicação do PONAF B tanto para agricultores quanto para 

pescadores artesanais, atividades com características diferentes e expectativas de 

renda também diferenciadas, o assessor não vê maiores problemas, desde que 

sejam aplicados prazos de reembolso compatíveis, ou retomada a idéia de uma 

política de microcrédito produtivo para operar especificamente com esse segundo 

grupo.

De qualquer forma, admitindo-se, como afirmam as entrevistas realizadas 

com os mediadores, que 30% dos agricultores beneficiados poderiam migrar para o 

PRONAF C, por decorrência do aumento de renda e de revisão nas DAPs, restaria 

um grupo considerável de agricultores “órfãos” do PRONAF (70%), pois, esgotadas 

as três operações regulamentares, não poderiam enquadrar-se na linha de crédito 

seguinte. Discutindo essa possibilidade, o entrevistado estima que aproximadamente 

20% desses mutuários migrariam para o microcrédito, restando 50% do total, para 

os quais o governo “teria de manter alguma política de microcrédito, com riscos da 

União ou não, mas com taxa de juros subsidiada intermediária”. 

Ao serem postas dúvidas quanto à flexibilidade do Banco do Nordeste para 

usar desse procedimento com os mutuários após as três operações, o entrevistado 

lembrou que o Banco do Brasil vem entrando fortemente na região e que “isso vai 

gerar uma concorrência importante e deve alterar um pouco os mecanismos de 

funcionamento do Banco do Nordeste”. Finalmente, para o assessor do Ministério da 

Fazenda, as cooperativas de microcrédito, que estão iniciando as atividades, talvez, 
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no futuro, gerem algum nível diferenciado de atendimento, como já vem 

acontecendo no Nordeste, no estado da Bahia e, um pouco, no estado do Ceará. 

Na pesquisa com os agentes de desenvolvimento, pareceu muito relevante a 

questão da capacitação e do equipamento disponível para o trabalho. Sobressaíram-

se, no primeiro caso, os treinamentos específicos para a função realizados na sede 

do Banco (Fortaleza) e em Natal, os eventos realizados com os demais parceiros e o 

uso de um sistema de “intranet”, em que os agentes são municiados por vários 

departamentos do banco com diversas informações úteis para sua atuação. Dentre 

essas informações, se destacam: crédito, natureza da agricultura familiar e as 

especificidades regionais, como  os problemas de convivência com o semi-árido, por 

exemplo.

O quadro 1, onde são caracterizados os agentes de desenvolvimento  do 

Banco do Nordeste que fizeram parte desta pesquisa, dá uma idéia da situação 

quanto ao nível de formação intelectual e da capacitação destes para o trabalho. 

Quadro 1 – Agentes de desenvolvimento dos municípios selecionados 

MUNICÍPIO
ESCOLARIDADE 

MÉDIA 
ESCOLARIDADE 

SUPERIOR
EXPERIÊNCIA 

NO TRABALHO 
PERMANÊNCIA  

NO  LOCAL 

João
Câmara X 7 anos 1,5 anos 
Pedra

Grande X 7 anos 2 meses 
Touros X 7 anos 9 meses 

Ceará Mirim X 20 anos 6 meses 
Frutuoso
Gomes X 26 anos 3 anos 

Laurentino
Cruz X 21 anos 3 meses 

Cerro Corá X 20 anos 3 anos 
Apodi X 22 anos 6 meses 

Carnaúba
dos Dantas 

X
22 anos 2 anos 

Obs: Todos são funcionários de carreira do BN 

Do total de agentes de desenvolvimento inquiridos, pouco mais da metade 

(56%) tem curso superior. Todos possuem curso de capacitação, específico para a 

função que desempenham, realizado através do BNB. De modo geral, os 

entrevistados estão, no máximo, com três anos de atuação no local, sendo que 

metade deles assumiu recentemente a área de trabalho, estando com menos de um 

ano de permanência, o que sugere limitações de conhecimento mais direto da área 
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de intervenção, haja vista que esse cargo foi criado desde 1996. Contrariamente, 

todos são funcionários do banco há mais de sete anos, sendo que 65% possuem 

mais de vinte anos de contrato de trabalho, o que demonstra, por outro lado, uma 

grande experiência na atividade bancária, pois todos são originalmente escriturários. 

O pouco tempo na área de atuação indica também uma certa rotatividade do quadro 

de agentes no campo, o que parece prejudicial ao desempenho da função, 

principalmente para a  construção de relações de parceria, imprescindíveis ao 

arranjo institucional preconizado através do PRONAF.

O tempo de trabalho dos entrevistados e a função que desempenhavam 

anteriormente são importantes para se ter uma idéia do nível de compreensão 

desses sujeitos quanto às ações que desempenham e a suas regras de conduta. 

Esses funcionários foram inicialmente contratados como escriturários e, 

posteriormente, recapacidados para atuar como agentes de desenvolvimento.  

Quanto à infra-estrutura disponível, diferentemente dos demais organismos 

do arranjo institucional, os operadores de crédito do banco – no caso, os agentes de 

desenvolvimento – dispõem de todas as condições indispensáveis para desenvolver 

seu trabalho, inclusive equipamentos lap-top com os softwares mais adequados, 

meio de transporte, base física com apoio logístico e outros serviços. 

Deve ser ressalvado que a estrutura organizacional do banco vem sofrendo 

constantes modificações para adequar-se às exigências dos diferentes programas 

de crédito que administra, particularmente em se tratando de pessoal técnico de 

assessoria e de acompanhamento.

Apesar disso, o Banco do Nordeste demonstra uma certa rigidez no conjunto 

das ações que desenvolve no campo, o que traz acentuado desconforto aos 

parceiros, na medida em que necessitam adequar-se à exigências que penalizam o 

público-alvo de suas ações. As mudanças constantes de planilha durante a primeira 

fase de operacionalização do PRONAF B e as exigências de aval dos proprietários 

de terra nas operações de crédito com carta de anuência são exemplos dessas 

dificuldades. A requisição de  aval nas condições citadas, como a do aval cruzado, já 

não mais existe, como conseqüência da pressão da representação dos agricultores 

familiares junto à direção do banco, o que representou um avanço na direção de 

uma maior inserção dos agricultores mais carentes.

No entanto a implementação da carreira de agente de desenvolvimento, 

mesmo que este se veja limitado de forma significativa por normas internas, tem 
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promovido uma maior capilaridade para o banco, reduzindo um de seus maiores 

entraves, que é a distância dos usuários, fruto do reduzido número de agências 

distribuídas na região, que apresenta uma relação superior a 10 municípios por 

agência.

3.1.2 Assistência Técnica 

Dos treze mediadores da assistência técnica entrevistados, apenas um é de 

empresa privada; os demais vinculados à EMATER, empresa pública estadual de 

extensão rural.

No que se refere à infra-estrutura, a situação da EMATER é muito 

diferenciada, dependendo do município onde tem seu escritório local. Enquanto em 

três deles inexiste até mesmo um telefone, em outros três a disponibilidade de 

equipamentos é quase total, inclusive quanto  a computador  e Internet. No único 

escritório de empresa privada entrevistado, a infra-estrutura disponível é inadequada 

e de uso de organismo de representação. Inclusive, na ocasião da entrevista, não 

existia veículo para deslocamento do técnico, embora o entrevistado tivesse uma 

expectativa de atendimento dessa necessidade por parte da EMATER, talvez com 

uma moto. 

No geral, o mais importante é que, salvo em casos especiais, as unidades 

locais não dispõem de infra-estrutura suficiente para o trabalho102. Existe 

insuficiência de veículos, mobiliários, telefone e computador, esse último com 

problemas de configuração adequada  e inexistência de Internet, impedindo, dessa 

forma, a montagem de um sistema de informações técnicas e gerenciais, 

indispensável à parceria de que a EMATER faz parte e à própria  estruturação das 

tarefas do organismo.

A propósito da importância da Internet para a facilidade e a efetividade da sua 

comunicação interna, um dos entrevistados afirma, muito apropriadamente, que “se

a EMATER tivesse Internet por todos os escritórios, poderia fechar os regionais [...] 

muita comunicação da direção, quando chega ao escritório, muitas vezes chega 

capenga, muitas vezes não chega...”

102 Um entrevistado afirmou que deixou de atender a mais de 150 agricultores por falta de infra-estrutura no 
escritório local, apesar de dispor de dois técnicos. 
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Quadro 2 - Situação geral dos técnicos entrevistados103

MUNICÍPIO ÓRGÃO FORMAÇÃO CAPACITAÇÃO 
TEMPO
DE AT 

TEMPO
LOCAL 

Macau EPAGRO* técnico agrícola hortaliças 15 anos 5 anos 
João Câmara EMATER técnico agrícola trab. em equipe, 

apicultura
23 anos 17anos

Pedra Grande Prefeitura** técnico agrícola desenv. rural 
sustentável,planos

3 Anos 3anos

Touros EMATER técnico agrícola - 24 anos 10 anos
Frutuoso
Gomes

EMATER técnico agrícola Trab./equipe e 
caprinos

22 anos 22 anos

Tenente
Laurentino

Séc.
Agricultura**

técnico agrícola fruticultura e 
elab.

projetos

5 anos 3
meses 

Cerro Corá EMATER técnico agrícola subst. copa de 
cajueiro e projetos 

24 anos 6,5
anos

Antonio
Martins 

EMATER agrônomo Trab./equipe e 
mamona

3,5 anos 3,5
anos

Umarizal EMATER técnico agrícola irrigação e agric. 
orgânica

27 anos 9 anos 

Apodi EMATER agrônomo fruticultura e 
irrigação

20 anos 10 anos

Carnaúba dos 
Dantas

EMATER técnico agrícola treinamento
PRONAF B 

28 anos 2 anos 

Ceará -Mirim Sec. Agricultura agrônomo - - -
(*) Empresa privada    (**) `A  disposição da EMATER. 
Obs.: A maioria dos entrevistados possui outros cursos, além dos referidos. A preocupação foi apenas de que fossem 
explicitados os mais recentes e com os quais o técnico tivesse maior identificação.

Como se pode observar diretamente no quadro 2, a grande maioria dos 

entrevistados é de nível médio. Isso pode revelar uma tendência de os técnicos de 

nível superior  ficarem concentrados no escritório central e nos regionais. A lotação 

de pessoal de nível superior nessas áreas de direção/supervisão deve estar 

relacionada com critérios internos de promoção que privilegiam esses últimos em 

detrimento dos que atuam no front da organização, ou revela um certo domínio de 

determinadas carreiras profissionais no acesso a cargos técnicos mais relevantes.

Para uma maior clareza sobre o que foi tratado anteriormente, é necessária 

uma análise mais acurada do quadro funcional da EMATER, comparando-se a carga 

de pessoal técnico mais diretamente vinculado com suas atividades-fins disponível 

nos escritórios locais com a dos técnicos  ocupados com atividades de apoio, 

103 Infelizmente, mesmo após diversas tentativas, não foi possível entrevistar o responsável técnico do município 

de Caraúbas. Quando  da  realização  dos  trabalhos,  este  não  foi  encontrado  no  escritório nem participou 

das reuniões de capacitação, pois, residindo em Apodi e assoberbado com outras tarefas como  advogado,  ficou 
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mesmo que de assessoria. Para o propósito desta pesquisa, o quadro de 

funcionários lotados no escritório central e nos escritórios regionais será considerado 

a priori como de supervisores, assessores ou detentores de cargos de direção, 

portanto diferente do daqueles que atuam no dia-a-dia com o agricultor104.

Tabela 5 - Pessoal técnico da EMATER - RN
FORMAÇÃO DIREÇÃO REGIONAL LOCAL TOTAL 
Agrônomos 24 21 37 82
Veterinários - 07 03 10
Tecnólogos 06 05 06 17
Zootecnistas - 02 01 03

Extensionistas Sociais* 08 01 07 16

Outros** 17 07 - 24
Tec. Agricolas 07 03 140 150

Técnicos de informática*** 02 - - 02

Extensionistas sociais*** 08 05 23 36
 Total  87 41 212 340

Fonte: UIRH/EMATER-RN ( 03/02/2005)
* nível superior 
 ** economista, contador, advogado, eng. civil, etc.
***nível médio 
Obs.: (1) O quadro de técnicos da direção, lotado no escritório central, é constituído basicamente por assessores técnicos e 
especialistas, além daqueles que exercem efetivamente cargos gerenciais 
(2) O quadro total de servidores do órgão é de 505 servidores, incluídos 165 funcionários administrativos.

Segundo informações da unidade de recursos humanos da EMATER (Tabela 

5), o contingente desse órgão é constituído de 152 profissionais de nível superior - 

112 nas áreas vinculadas às atividades-fins (agrônomos, veterinários, zootecnistas e 

tecnólogos), 16 extensionistas sociais, e os demais (24) são originários de outras 

áreas profissionais. Do pessoal técnico de nível superior mais diretamente vinculado 

ao campo, 38 funcionários estão na direção/supervisão (incluídas as extensionistas 

sociais) e apenas 54 estão efetivamente na frente de trabalho. Os demais (36) estão 

alocados nos escritórios regionais. Do pessoal técnico que atua nos escritórios 

locais, e que, está em contato mais direto e permanente com o homem do campo,  

163 funcionários são técnicos de nível médio, dos quais 23 são extensionistas 

sociais. Isso significa que, excluindo-se o quadro de técnicos de apoio (superior e 

médio), apenas 42,2% dos técnicos de nível superior estão no dia-a-dia com o 

impossibilitada sua entrevista e a aplicação de questionários no campo. Uma nova tentativa de retomada dessa 
tarefa, posteriormente, quando um novo responsável técnico já ocupava àquela unidade, foi frustrada, pois, 
poucos dias antes de realização da entrevista, problemas legais da seleção de entrada para a EMATER 
resultaram na suspensão do seu contrato de trabalho, como de outros técnicos contratados com o mesmo 
propósito.
104 Diferentemente do que ocorre na EMATER, estão sendo considerados como extensionistas locais apenas 
aqueles alocados no escritório local. Isso significa que os que atuam nos escritórios regionais estão sendo 
tratados como ocupantes de atividades de supervisão.
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produtor. Nesse contato mais direto, estão 86,7% dos profissionais de nível médio, 

principalmente técnicos agrícolas. De um modo mais geral, excetuando-se os 

técnicos de outras áreas,  do quadro técnico atual da Emater, quase 30% exercem 

atividades de direção, assessoria e ou supervisão nos escritórios regionais, sendo 

que, destes, 67% são agrônomos,veterinários, tecnólogos e zootecnistas. 

A presença maciça de técnicos agrícolas nos escritórios locais, mesmo 

reconhecendo-se sua importância, significa que, na política do organismo, as 

atividades de contato direto com o público-alvo, que acontecem no interior, se 

revestem de menor relevância, inclusive a remuneração é bem menos 

representativa.

Confirmando em parte esse problema, nas entrevistas do campo foram 

recorrentes as reclamações quanto ao salário, registrando-se, por diversas ocasiões, 

que há nove anos não sofre a devida correção. Isso vem submetendo o pessoal 

técnico à “boa vontade” do administrador municipal ou, o que é mais grave, aos seus 

interesses políticos. Além disso, esses apoios pontuais se realizam através de 

parcerias pouco definidas e sem o necessário acompanhamento, o que, além de 

comprometer a política salarial do órgão, fragiliza a capacidade de autonomia do 

técnico para realizar seu trabalho e promover a sinergia local, indispensável à 

implementação das políticas sob  sua responsabilidade. 

Essa questão de salário, já tratada anteriormente, sendo preocupação 

recorrente entre os entrevistados, termina influindo na disponibilidade para o 

trabalho, à medida que  técnicos necessitam desenvolver outras atividades, para 

melhorar sua renda. Uma afirmativa de um técnico dá sentido para essa assertiva: 

“O estímulo que a gente ganha é muito pouco[...] é praticamente trabalho por amor. 

O PRONAF injeta  muitos recursos no município e a EMATER ganha 3% de 

assistência técnica. Os recursos de AT deveriam reverter para o município”.

Outro entrevistado afirma: “O tempo não é suficiente [...] eu não trabalho o 

tempo normal [...] trabalho às vezes no sábado e no domingo105 para cobrir a 

segunda e a terça-feira em que tenho outras atividades “. 

Entretanto, de modo geral, o pessoal do quadro da EMATER é bem treinado, 

carecendo, segundo os entrevistados, de um sistema permanente de atualização. 

105 Mesmo que o trabalho em fins-de-semana muitas vezes facilite o encontro com o produtor, quando coincide 
com as tradicionais feiras-livres do município a ausência do técnico pelo menos dois dias da semana ratifica essa  

indisponibilidade integral do técnico paro o trabalho. 
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Chamaram a atenção as repetidas ocasiões em que foi citada a importância do 

Curso de Fortalecimento do Trabalho em Equipe. Considerando-se os inúmeros 

cursos especializados que são oferecidos, a presença constante de um evento 

voltado para a construção de relações sociais dá conta da importância de uma 

crescente dinâmica relacional no espaço de trabalho. A motivação que esse curso 

ensejou revela a importância de instrumentos adicionais para que o extensionista 

possa desempenhar suas atividades em arranjos organizacionais multidisciplinares, 

composto de diferentes organizações, para intervir em realidades cuja crescente 

complexidade exige esforços comuns e diferenciados.

Diversamente do quadro de agentes de desenvolvimento, que parece 

apropriado apenas para o atendimento das normas bancárias, o pessoal da 

assistência técnica possui experiência na atividade e conhecimento local adequado 

para a execução de políticas com essa exigência, tal como o PRONAF, inclusive 

para identificação do público-alvo. Isso por estar na área de trabalho com tempo 

suficiente para uma compreensão da vida dos seus potenciais clientes e das  

respectivas experiências e estratégias de sobrevivência.

Por outro lado, o hábito de trabalhar com assistência individual tem fragilizado 

a atuação do órgão, com mais relevância neste momento, quando se amplia o 

número de beneficiários do PRONAF, particularmente para o Grupo B. As 

entrevistas realizadas com os técnicos dos municípios pesquisados evidenciaram a 

pouca familiaridade com metodologias de comunicação, mormente as de trabalho 

coletivo, quando, se aplicadas corretamente, um número maior de beneficiários 

poderia ser orientado, e de maneira mais eficiente. As respostas de quase todos os 

entrevistados quanto à metodologia aplicada eram vagas ou se fixavam na 

realização de reuniões, sem regularidade nem propósitos claros de transferência de 

informações.

O número de técnicos nos locais também é insuficiente, mesmo se aplicados 

métodos de trabalho mais adequados, porquanto se constataram situações em que 

apenas um técnico realizou de 300 a 400 operações com o PRONAF B. Em alguns 

casos, o extensionista não dispunha nem mesmo de tempo suficiente à disposição 

da EMATER, pois tinha que cumprir outra jornada de trabalho para complementar 

sua renda.

A existência de 126 unidades locais de apoio ao produtor (escritórios locais) 

ratifica a insuficiência de técnicos, como demonstra a própria relação geral de 
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técnicos/escritório (de 1,68). O universo de 97.000 agricultores familiares atendidos 

em 2004 representa uma média de 457 beneficiários/técnico, comprometendo a 

qualidade do serviço prestado, o que reforça esse ponto de vista. 

 Por outro lado, analisando-se o quadro técnico do órgão sob o ponto de vista 

da atual complexidade do meio rural, da crescente pluriatividade na estratégia de 

sobrevivência das famílias, das perspectivas de formação de renda através de 

atividades não-agrícolas e da relevância atual de outras informações para a vida no 

campo, o quadro funcional também se revela inadequado, pois as atividades 

técnicas mais próximas das famílias estão submetidas exclusivamente às 

informações agrícolas  e, com menor regularidade, às informações da assistência 

social.

Assim é que atividades não-agrícolas com potencial para fazer crescer a 

renda da família, muitas vezes, são relegadas a segundo plano e priorizadas 

inversões sem qualquer perspectiva de transformar-se minimamente em negócio. As 

questões da organização dos beneficiários, do gerenciamento das atividades e da 

procura de novas oportunidades parecem não ter importância nas atuações locais, 

mesmo porque não existe tempo suficiente para pensar nisso, no contexto de uma 

atuação de pouca racionalidade.

Portanto o louvável esforço que vêm despendendo esses técnicos e os ideais 

que, em muitos casos, ainda norteiam suas atuações, poderiam ser mais bem 

aproveitados com um trabalho de gestão eficaz, resolvidas naturalmente pendências 

cruciais para isso, como a valorização dos técnicos que atuam diretamente com as 

famílias e a atualização das parcerias locais. Neste último caso, é urgente uma 

redefinição de tarefas, uma ampliação no arranjo organizacional de apoio às 

políticas públicas (no caso, ao PRONAF) e um ajustamento dos acordos de 

cooperação para a manutenção dos escritórios.

Quando da efetivação dessas entrevistas, delineavam-se mudanças 

importantes no órgão para atendimento de situações mais emergentes, 

principalmente quanto à disponibilização de veículos e a um esquema regular de 

abastecimento. No entanto pareceu ao entrevistador que a EMATER carece de um 

projeto institucional consistente, muito além do atendimento de situações 

localizadas, que estabeleça conexões efetivas entre seus objetivos e os meios para 

se efetivarem, tendo que prescindir de muitos aspectos positivos da cultura 

organizacional construída historicamente. 
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O PRONAF tem ensejado uma grande oportunidade para se efetivarem essas 

medidas porque existe uma certa “vontade política” entre instâncias de governo, 

disponibilidade de recursos, demanda local crescente por parte das famílias rurais e 

suas representações, mais interesse dos agentes financeiros e apoio das forças 

políticas, para as quais parece uníssono um certo propósito de carrear recursos para 

o município.

A pressão para atendimento de novas famílias e a deficiência de infra-

estrutura, além de prejudicar o acesso dos agricultores, tem acentuado os problemas 

de qualidade nos serviços prestados, a ponto de haver reconhecimento de que, no 

PRONAF B sobretudo, não existe assistência técnica, mas apenas o atendimento de 

exigências burocráticas na operacionalização do programa, como: elaboração de 

proposta, encaminhamento de documentação, divulgação de normas e supervisão 

por amostragem do crédito. 

Nesse aspecto, a atuação do pessoal técnico, formatada para atendimento no 

plano individual, desde a intensificação da modernização do campo – anos 70 –, 

findou abandonando ou relegando o uso de técnicas imprescindíveis para o trabalho, 

como seja a metodologia de extensão, mesmo que sua utilização para a realidade 

atual do rural exija recursos mais adequados. A investigação realizada denuncia 

isso, pois os entrevistados fizeram apenas referência vaga a reuniões realizadas nas 

comunidades, sem qualquer especificidade, além das que realizam os demais 

parceiros do arranjo institucional. Quando inquiridos a respeito do uso de métodos 

de extensão, considerando a natureza do público agora trabalhado, poucas 

respostas apontaram para a utilização de metodologia de  comunicação, mesmo que 

com o uso dos recursos mais tradicionais. Até quem demonstrou conhecimento dos 

métodos não os aplica com suas especificidades, olvidando que, para além do uso 

de formas alternativas de comunicação, aparentemente trabalhosas, os métodos 

racionalizam o trabalho, dão sentido à ação social, além de imporem uma certa 

marca ao produto oferecido, no caso a extensão rural, em seu sentido mais amplo.

Quanto ao uso dos meios de comunicação no plano local, através da AT – 

assistência técnica –, foi surpreendente a pouca utilização dessa forma de difusão 

de massa, como as rádios comunitárias, excetuando-se apenas um dos 

entrevistados, que presta serviços em um desses órgãos no seu município. No mais, 

as rádios são utilizadas, eventualmente, pelos organismos de representação para 

avisos sobre assembléias e reuniões na comunidade.
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Em suma, a atuação da assistência técnica prescinde de um adequado 

Desenvolvimento Institucional (DI), que, além de oferecer condições mais operativas 

para se enfrentarem os desafios do cotidiano, em infra-estrutura, política de estímulo 

e capacitação, possa fomentar um processo de mudança de comportamento e de 

conduta individual e coletiva, entre os mediadores e o público-alvo, para que se 

potencialize o resultado de políticas como a do PRONAF B. Para isso, é importante, 

nesse DI, o desenvolvimento e a implantação adequada de um sistema de 

informações e a readequação de sua infra-estrutura física, desde a organizacional, 

até a disposição de meios para o trabalho. 

3.1.3 Sindicatos rurais e colônias de pescadores

 As entidades representativas dos pequenos agricultores, trabalhadores rurais e 

pescadores, embora de natureza diferente quanto aos associados, possuem em 

comum algumas características positivas, como: facilidade para acesso a políticas 

públicas e promoção de ações assistenciais na área de saúde, principalmente. No 

entanto isso não oculta o descompromisso da maioria dos filiados com a entidade, a 

predominância de um certo “presidencialismo” na gestão, uma prática paternalista na 

relação do gestor com seus filiados e uma baixa capacidade de mobilização.

De um modo geral, essas características podem ser comprovadas com a 

estatística dos filiados em dia com as anuidades. Constatou-se, por intermédio dos 

presidentes entrevistados, que, nos municípios pesquisados, esse percentual jamais 

é superior a 20%. Além disso, a presença em assembléias também é insignificante, 

mesmo elas sendo divulgadas através da emissora de rádio, com dias determinados 

antecipadamente e coincidentes com a realização das feiras-livres locais106.

A intermediação mais relevante dos programas de governo por essas 

entidades é feita através das políticas de aposentadoria e pensão, seguro para 

período de defeso, seguro acidente de trabalho, auxílio-doença, auxílio-maternidade 

e atualmente o PRONAF. Além disso, alguns sindicatos possuem assistência 

odontológica para seus associados.

Essa prática “presidencialista” é realimentada, nesse caso, através da 

desmobilização da categoria, da ausência de relações com os filiados, da falta de 

104 Como exemplo, reuniões agendadas permanentemente nas primeiras feiras-livres de cada mês.
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participação e mesmo do próprio desinteresse diante da qualidade do serviço 

prestado.  A entidade só é acionada na medida em que o filiado necessita de um 

atendimento pessoal e pontual. Um exemplo dessa atitude está em repetidas 

afirmativas, como esta: “Os filiados procuram o sindicato quando falta um ano, dois 

anos para 60 anos. Aí que eles procuram o sindicato para pagar direitinho. O cabra 

que tem quarenta e poucos anos não ia pagar tudo certo não”.107

O paternalismo nos sindicatos está afeto aos limites de conhecimento e de 

cidadania da categoria e a uma prática histórica de relação com os trabalhadores108,

alimentada com uma conveniente distância que a própria direção das entidades 

mantém com seus filiados. Iss é reforçado com o interesse por parte da direção em 

perpetuar-se nos cargos, na medida em que esteja apta para “conceder favores” e 

para dispensar exigências, angariando, assim, um determinando respeito e lealdade. 

Essas atitudes de paternalismo nas direções sindicais revela-se na seguinte 

afirmativa a respeito do PRONAF: ”Bom seria que não fosse pra pagar. Porque se 

você é pequeno e está investindo em alguma coisa, era bom que não pagasse, 

porque assim segue o compromisso com o trabalhador”. 

Quadro 3 - Representação dos agricultores e pescadores investigados 
MUNICÍPIO INSTRUÇÃO FUNÇÃO ÓRGÃO DIREÇÃO(T) CAPACITAÇÃO 

João Câmara primário presidente sindicato
rural

9 anos não tem 

Pedra
Grande

superior presidente sindicato
rural

6 anos associativismo
(SEBRAE/FETARN)

Touros 2º grau presidente sindicato
rural

5 anos -

Touros 2º grau interventor colônia de 
pescadores

1 ano associativismo
EMATER/SEBRAE

Macau 2° grau presidente sindicato rural 6 anos relações humanas 
Ceará Mirim primário presidente sindicato rural 6 anos não tem 

Frutuoso
Gomes

primário
incomp.

presidente sindicato rural 2 anos não tem 

Tenente
Laurentino

primário presidente sindicato rural 7 anos associativismo
FETARN/CINE

Cerro Corá primário
incomp.

presidente sindicato rural 8 anos -

Antonio 2° grau presidente sindicato rural 1 ano não tem 

107 No meio rural, as aposentadorias são concedidas aos 60 anos. Essa matéria é da Constituição de 1988 e foi 
regulamentada por intermédio da Lei 8213, de 24/02/1991, com alterações posteriores. As modificações exigem 
pr ova de pelo menos 12 anos  da condição de trabalhador rural. A exigência de dois anos de filiação antes da 
aposentadoria, segundo informações da FETAG-PB, é uma estratégia dos sindicatos para ampliar seu quadro de 
associados. O recurso para a aposentadoria, segundo a Lei 8213, tem sua origem na contribuição de 2,5% sobre 
a produção (antigo FUNRURAL), daí porque não existe exigência de contribuição, como ocorre nas demais 
formas de previdência. 
108 Essa prática, além de obedecer a uma trajetória histórica de subordinação nas relações entre o poder de 
mando e sua base, tem uma vinculação estreita com a origem do sindicalismo no Brasil.
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Martins incomp.
Umarizal 2° grau 

incomp.
presidente sindicato rural 12 anos associativismo

FETAG
Apodi primário junta

governativa
sindicato rural 8 meses não tem 

Carnaúba
dos Dantas 

superior presidente sindicato rural 8 anos associativismo

Obs.: 1) A capacitação refere-se apenas a cursos de associativismo, o que pode ter resultado em alguma confusão nas 
respostas, inclusive quanto ao organismo que promoveu o evento. 
2) Três dos entrevistados são mulheres, no caso as presidentes dos sindicatos de Touros, Antônio Martins e de Umarizal. 
3) O tempo de permanência nos cargos reflete ainda o estatuto anterior. No atual, ora em processo de mudança para quatro 
anos, há a possibilidade de apenas uma reeleição. 

Como se pode observar nas informações acima (Quadro 3), excetuando-se 

um caso de intervenção em uma colônia de pescadores (Touros) e de uma junta 

governativa no sindicato rural de Apodi, 05 dos presidentes entrevistados estavam 

com mais de dois mandatos no sindicato, 04  estavam no segundo mandato e 

apenas 01 deles estava no primeiro mandato. Isso demonstra a dificuldade de 

renovação das lideranças locais, seja porque não existe na instância local uma 

política com esse propósito, seja porque o “modelo presidencialista” concentra poder 

e dificulta o acesso a informações, seja ainda porque a orientação das instâncias 

nacional e subnacional desestimula a mudança de dirigentes ou, pelo menos, se 

omite quanto a isso. 

O nível de escolaridade pode ser considerado bom, pois 05 dos dirigentes 

possuíam curso superior ou segundo grau completo. Dois dos entrevistados 

alegaram possuir segundo grau incompleto e apenas  06 possuíam escolarização 

primária, sendo que dois deles não haviam completado essa fase. Merece registro, 

nesse aspecto, o fato de o Sindicato de Apodi, um dos mais mobilizadores, ser 

dirigido por uma junta governativa, cujo dirigente maior possuía apenas o curso 

primário.

Dentre os entrevistados, cinco dirigentes alegaram não possuir curso de 

associativismo, sendo que quatro deles tinham instrução primária  e um, segundo 

grau completo. Excluindo-se este último caso, de Antonio Martins, que parece 

atípico109, os demais demonstram a priori uma relação entre o baixo nível de 

escolarização e a busca de capacitação para o exercício da função. 

Das informações sintetizadas no Quadro 8, ceteris paribus, pode-se inferir 

que os dirigentes possuidores de maior educação formal têm tido mais acesso à 

capacitação para um melhor desempenho da função, como seria o caso do curso de 

109 A mandatária local é filha do presidente do sindicato rural de Frutuoso Gomes, município vizinho a Antônio 
Martins.



161

associativismo. Entretanto, como esses cursos devem ser realizados para todos os 

dirigentes, a ausência daqueles que têm menor escolaridade pode ser decorrência 

também da metodologia utilizada nesses eventos. Também não pode ser descartada 

a possibilidade de que esses dirigentes entrevistados tenham omitido sua 

participação com receio de terem que demonstrar algum conhecimento a respeito do 

assunto. Essas e outras possibilidades de reação se tornam plausíveis numa 

entrevista dessa natureza, em que, apesar dos cuidados que a cercam, as 

informações passadas para os dirigentes entrevistados não são suficientes quanto 

às finalidades da entrevista; são sempre incompletas. 

3.1.4 Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS)

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) teve 

seu período áureo no advento do PRONAF Infra-estrutura, quando deliberava sobre 

a aplicação dos recursos que eram concedidos às prefeituras municipais. Quando o 

PRONAF B  começou a funcionar, a relevância desses colegiados locais acentuou-

se, com a obrigação de que todas as propostas de crédito fossem submetidas a sua 

aprovação.

 Após as modificações que se realizaram em 2003, fruto da pressão para a 

desburocratização do programa, a demanda de crédito dos agricultores passou 

diretamente à avaliação do agente financeiro, o que deixou, pelo menos 

temporariamente, esses organismos “órfãos” da principal estrutura de apoio então 

concebida. Naquela ocasião, o PRONAF Infra-estrutura também passava por 

modificações, adotando critérios de territorialidade, o que veio reforçar mais ainda 

essa interrupção. 

 A ausência de uma reflexão quanto às verdadeiras funções do CMDRS, 

decorrência do aparelhamento realizado pelo poder local na maioria dos municípios 

e do viés burocrático que vinha assumindo, praticamente imobilizou esse espaço de 

negociação. As entrevistas desta pesquisa foram realizadas durante esse momento 

de perplexidade, nos primeiros meses de 2004. 

Por essa razão, exceto alguns poucos conselhos mais atuantes, que 

reclamavam o direito de continuar mediando essas propostas, a maioria, mesmo 

tendo conhecimento da mudança, continuava na expectativa da realização de 

reuniões para que pudessem discutir os problemas existentes. Isso significa que, 
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mesmo não se constituindo em objetivo principal, nas sessões dos conselhos os 

problemas eram tratados durante as deliberações quanto às demandas de crédito. 

Em 2003, em média, foram realizadas quatro reuniões desses conselhos, 

sendo que, até a data das entrevistas (fev./mar. 2004), não havia ocorrido qualquer 

convocação, fruto, dentre outros motivos, da indecisão decorrente das mudanças 

que se verificaram no PRONAF B.

Entre os colegiados cuja atuação extrapolava o aspecto puramente 

burocrático, mesmo reconhecendo a interferência do poder local nas decisões, a 

importância se mantinha, pois eles funcionavam como um filtro. Além disso, tinham a 

capacidade de mobilizar, organizar, cobrar resultados e direcionar esforços para 

onde se fazia mais necessário. Nesse sentido, afirmou um dos entrevistados: “no

momento em que você encolheu a participação do Conselho no processo, passou a 

relaxar o programa. Você tirou do programa a credibilidade que ele tinha, com a 

participação dos membros que integram a comunidade. Quando existe uma 

participação você está mostrando àquela pessoa que ela é importante e que pode 

funcionar como um agente de difusão na sua comunidade. Aquela discussão 

institucional deixou de existir, [...] deixou de ter aquele caráter transformador, para 

cair na rotina de uma ajuda social”.

Para outros, a maioria, o conselho é bom, mas não consegue mobilizar, pois 

as pessoas não foram capacitadas para atuar, falta estímulo (remuneração) para 

despertar interesse, dentre outros problemas. Mesmo reconhecendo essa prioridade, 

as pessoas questionam a autonomia das decisões dos CMDRS, diante das 

limitações de participação, confinada que fica uma parte de seus membros às 

relações autoritárias que prevalecem no seu funcionamento. Um dos representantes 

desses conselhos municipais revela as dificuldades por que passam as 

comunidades para expressar suas demandas, pois o presidente do CMDRS, que era 

também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais no local, detinha cargo 

de confiança na Prefeitura. 

Idêntica situação foi encontrada em outro município, em que, além de a 

presidência do conselho ser ocupada por um detentor de cargo de confiança e 

presidente do sindicato rural, a maioria dos membros, inclusive o técnico da 

EMATER, estava nessa condição. 
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Quadro 4 – Conselhos de desenvolvimento rural sustentável (CMDRS) Investigados 

MUNICÍPIO REPRESENTAÇÃO DIREÇÃO INSTRUÇÃO OUTROS (Nº)

João Câmara Colônia Pesca sim 2° grau três

Pedra Grande Ass. peq. Produtores não 2° grau um

Touros Sindicato Rural não primário quatro

Macau Colônia Pesca não 2° grau -

Cerro Corá Prefeitura não 2° grau -

Antônio Martins Câmara Municipal não superior um

Umarizal (*) Ass. Produtores não 2° grau um

Apodi Sindicato Patronal não primário um

Carnaúba dos Dantas Câmara Municipal não superior dois

Carnaúba dos Dantas Ass. Comum. Rural não 2° grau um

Ceará Mirim Sec.Agricultura(M). sim superior um

(*) Negou-se a gravar entrevista.

Nas informações acima (Quadro 9), desperta a atenção o fato de que quase 

todos os entrevistados declararam pertencer a mais de um conselho local, sendo 

que 03 deles, os de Carnaúba dos Dantas, João Câmara e Touros, alegaram 

pertencer a dois, três e quatro conselhos, respectivamente, além do CMDRS. O 

ponto mais importante é que, excetuando-se apenas 02, os demais pertenciam a 

pelo menos dois conselhos na comunidade local. Isso revela uma tendência mais 

geral, já observada em outras pesquisas, de uma  concentração de representações 

em poucas pessoas, fruto, dentre outros aspectos, da baixa capacidade de 

mobilização, da existência de um número reduzido de líderes e de interesses do 

poder local em controlar instâncias de consulta, mesmo as que não sejam 

deliberativas.

Apenas 02 desses entrevistados possuíam grau de escolaridade primária, 

sendo os demais, de nível médio (06) ou superior (03), o que aponta para os limites 

de acesso nesses colegiados para pessoas mais representativas dos beneficiários, 

em sua maioria de baixa escolaridade. 

Os entrevistados pertenciam a organismos muito diferenciados, desde órgãos 

associativos de representação dos trabalhadores e do patronato, ao Poder 

Legislativo até a associações comunitárias rurais. Nos três casos em que foram 

ouvidas representações de associação rural, a escolha foi do próprio entrevistador, 

para obter opiniões mais próximas das dos beneficiários do programa.
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3.1.5  Beneficiários e não – beneficiários  

 Como já foi enfatizado no início deste capítulo, os agricultores pesquisados 

faziam parte do Grupo B, conforme classificação do próprio Estado. As 

características desses atores os colocam, dentre  os demais agricultores, como os 

de condições de vida mais precárias. O grupo é constituído basicamente de famílias 

de renda mais baixa (até 2.000 mil reais/ano), trabalhadores rurais e aqueles que 

utilizam a terra de forma mais precária, como os meeiros, pequenos arrendatários e 

ocupantes, além de pescadores artesanais. Estes últimos, como é discutido na 

pesquisa, além do domínio diferente dos meios de produção, se destacam por uma 

percepção de vida muito particular e por um determinado comportamento frente aos 

compromissos assumidos. 

Dos 129 questionários válidos, 70% eram de membros de famílias que 

residiam no meio rural e 30% do meio urbano (Tabela 6 e Gráfico 1). Esse número 

expressivo de residentes na cidade não significa uma ausência do estabelecimento, 

mas a procura de condições mais adequadas de vida, mesmo porque as glebas são 

próximas do local de moradia.110

Tabela 6 - Proporção de domicílios urbanos e rurais dos entrevistados 
Domicílios Nº %

Urbano 39 30,2
Rural 90 69,8

Total 129 100,0
Fonte: Pesquisa de campo      

110 Não se deve perder de vista a relatividade desses espaços definidos como urbanos, muitas vezes 
representados por povoados de características mais próximas do rural. Eli da Veiga (2002) faz uma discussão 
seminal a respeito de tais espaços. 
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Gráfico 1 – Proporção dos domicílios urbanos e rurais 
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Dentre os beneficiários, 30% residiam no meio urbano e os demais residiam 

no local de trabalho, diferentemente dos não-beneficiários, dos quais 9% apenas 

residiam no meio urbano. Essa presença mais significativa de “urbanos” dentre os 

que tiveram acesso ao crédito111 pode significar um nível maior de cidadania (acesso 

a direitos civis, políticos e sócio-econômicos)112 o que, aparentemente, os torna mais 

aptos para a contratação do financiamento. Além disso, também pode ser 

conseqüência da baixa capilaridade do banco no espaço de atendimento dos 

agricultores do Grupo B, que, em sua maioria, residem de forma dispersa e em 

lugares mais recônditos. Mesmo levando em conta que 10% dos beneficiários eram 

pescadores, a maioria residente no meio urbano confirma o seguinte fato: a 

proporção dos “urbanos” que se beneficiaram do crédito foi bem maior que a dos 

excluídos, pois, enquanto 55% dos beneficiados se localizavam no meio urbano, 

entre os não-beneficiários esse percentual foi de apenas 25% (Tabela 7 e Gráfico 2). 

Tabela 7 – Condição de domicílio dos entrevistados 
Domicílio

PRONAF B 
Urbano % Rural %

Não-beneficiário 9 23,1 36 40,0

Beneficiário 30 76,9 54 60,0

Total 69 100,0 90 100,0
Fonte: Pesquisa de campo 

111 As normas do crédito permitem o financiamento de agricultores que residem no meio urbano, desde que 
estejam próximos da sua área de cultivo (Resolução 3.206, de 24/06/2004. MCR 10-2-1). 
112 Entendendo-se como tal o acesso a direitos civis, direitos políticos e direitos socioeconômicos.
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Gráfico 2 – Condição de domicílios  beneficiário/não beneficiários do PRONAF  B 
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A característica principal dos agricultores pesquisados (84,3%) é a família 

nuclear – casal e filhos –, enquanto os agregados representam apenas 1,8% dos 

residentes pesquisados (Tabela 8).

Tabela 8 – Característica das famílias 
Grau de parentesco Freqüência %

Cônjuge 136 39,5

Filho 154 44,8

Sogro 19 5,5

Outro graus de parentesco 29 8,4

Agregado 06 1,8

Total 344 100,0
Fonte: Pesquisa de campo 

A maioria (91,5%) dos entrevistados, beneficiários ou não, alegou morar com 

a família nuclear (apenas pais e filhos), o que também parece relevante, pois a idéia 

dominante era que as famílias rurais sempre contavam com agregados residindo sob 

o mesmo teto (Tabela 9). 

Tabela 9 – Forma de residência dos entrevistados 
Beneficiários do PRONAF B 

Caracterização Não % Sim % Total %
Com a família 41 91,1 77 91,7 118 91,6
Em comum com outras famílias 0 0 1 1,2 1 0,8
Com outros parentes além da família 1 2,2 4 4,8 5 3,8
Outras formas 3 6,7 2 2,4 5 3,8

Total 45 100,0 84 100,0 129 100,0
Fonte: Pesquisa de campo 
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Desse total, 57,5% eram ocupados apenas nos imóveis, enquanto 36,9% 

exerciam ocupações agrícolas e não-agrícolas fora do estabelecimento (Tabela 10).

Tabela 10 -  Formas de ocupação 
Discriminação Freqüência %

Ocupado no imóvel 235 57,5
Ocupado agrícola fora do imóvel 123 30,1
Ocupado não-agrícola fora do imóvel 28 6,8
Inativo com renda 5 1,2
Menos de 10 anos 14 3,4
Estudante com menos de 10 anos 4 1,0

Total 409 100,0
Fonte: Pesquisa de campo 

Dos agricultores e pescadores, 24,6% possuiam diferentes níveis de 

analfabetismo (total, assina apenas o nome e conta, e EJA). Com até a quarta série 

do primeiro grau, estavam 28,8% dos pesquisados, enquanto 64,9% cursaram até o 

segundo grau. Possuiam curso superior, completo ou incompleto, 2,2% das pessoas 

residentes nos estabelecimentos investigados e 6,8% não estavam em idade escolar 

(Tabela 11). 

Tabela 11 – Instrução dos membros das famílias 
Grau de instrução Freqüência %

Diferentes níveis de analfabetismo¹ 112 24,6
1º Grau completo 221 48,6
2º Grau 74 16,3
Superior 10 2,2
Sem idade escolar 31 6,8
Não soube informar 7 1,5

Total 455 100,0
¹ Analfabeto total, escreve o nome e conta, e EJA 
Fonte: Pesquisa de campo  

O parágrafo anterior confirma um número de analfabetos que já é de 

conhecimento de outras pesquisas, por isso mesmo apontando para permanentes 

dificuldades na absorção de informações, maiores custos adicionais de transação 

nas operações de crédito e outras ações que exijam um mínimo de autonomia com o 

uso da linguagem escrita. Por outro lado, a presença de 67,1% de pessoas 

alfabetizadas, algumas até no terceiro grau, demonstra que uma parte significativa 

dos residentes tinham um bom potencial de crescimento e de escolha autônoma e 
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de se perceber como mobilizadora ou liderança para o encaminhamento de 

demandas coletivas.

A existência de documentação pessoal reflete os níveis mínimos de cidadania 

dos agricultores e familiares entrevistados. Nesse sentido é que se observam 

aspectos que findam constituindo-se em óbices para a pretensão de alguns, 

mormente quanto ao acesso ao crédito. Assim é que apenas 66,3% possuíam toda a 

documentação pessoal exigida por parte dos agentes financeiros: carteira de 

identidade, CPF e título de eleitor. Nesse último caso, também é exigida a 

comprovação de votação no último pleito, cuja ausência causa indeferimento de 

propostas. O atendimento a essa exigência resulta em custo e tempo adicionais do 

agricultor (Tabela 12). 

Tabela 12 – Documentação que possuem os membros da família 
Caracterização Freqüência %

RN + CI + CPF 57 13,8
RN + CI + CPF + CT 5 1,2
RN + CI + CT + TE 33 8,0
RN + CI + TE + OD 31 7,5
RN + CI + CPF +  CP 13 3,2
RN + CI + CPF + TE 273 66,3

Total 412 100,0
RN = Registro de Nascimento; CI = Cédula de Identidade; CPF = Cadastro de Pessoa Física; CT = Carteira de Trabalho; TE = 
Título de Eleitor; CP = Carteira de Pescador  ; OD = Outro Documento.
Fonte: Pesquisa de campo 

     
Alegaram residir no local de trabalho 45,7% dos pesquisados, condição essa 

relacionada com as condições de vida nas glebas, seja por inexistência de infra-

estrutura ou por conveniência de mercado de trabalho para complementar  a renda 

da família (Tabela 13). 

Tabela 13 – Situação da residência / entrevistado 
Beneficiário do PRONAF B 

Localização Não % Sim % Total %
Local de trabalho 21 46,7 38 45,2 59 45,7
Fora do local de trabalho 4 8,9 4 4,8 8 6,2
Reside na cidade 13 28,9 27 32,1 40 31,0
Reside no povoado próximo 6 13,3 10 11,9 16 12,4
Outras situações 1 5 6,0 5 4,7

Total 45 100,0 84 100,0 129 100,0
Fonte: Pesquisa de campo

Em se tratando de composição da renda principal e da secundária nas 

famílias pesquisadas, a agropecuária e a pesca respondiam por 72,4% da primeira, 
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sendo que, dentre os pescadores não foi identificada qualquer forma secundária de 

renda. As atividades não-agrícolas representaram apenas 5,5% e 7,1%, 

respectivamente como renda principal e secundária das famílias de agricultores 

(Tabela 14).

Tabela 14 – Composição Da Renda 
Renda Principal Renda Secundária 

 Discriminação Freqüência % Freqüência %
Agropecuária 79 62,2 06 4,8
Pesca 13 10,2 - -
Não-agrícola 07 5,5 09 7,1
Programas sociais* 28 22,1 16 12,7
Não possui outra renda - - 95 75,4

Total 127 100,0 126 100,0
* Aposentadoria; Benefício; Bolsa-renda; Bolsa-escola; Seguro-defeso (PESCA) 
Fonte: Pesquisa de campo 

É relevante o fato de 75,4% das famílias não possuírem quaisquer formas 

adicionais de rendimento, além da ocupação principal (agricultura e pesca). 

Enquanto todos os pescadores, mesmo dependendo apenas de uma fonte de 

sobrevivência, possuem auxílio para o período de defeso (quatro meses/ano), dos 

agricultores apenas 4,8% contavam com alguma forma alternativa de renda na sua 

estratégia de sobrevivência. Como o resultado da agricultura está condicionado às 

constantes secas que ocorrem em aproximadamente 70% da área pesquisada, a 

sobrevivência das famílias estará permanentemente associada a programas sociais 

e sujeita a alguma forma de exploração por intermediação de atores mais próximos, 

sejam políticos ou comerciantes. Mais grave ainda é que sendo a agricultura de 

subsistência a ocupação mais importante dessas famílias mais pobres, a frustração 

de safra  tem um componente social mais relevante que o econômico. 

No total de questionários válidos, 32% dos entrevistados não participavam de 

qualquer associação, enquanto 68% eram associados a qualquer entidade (Tabela 

15). Dentre os entrevistados que possuíam financiamento, o percentual daqueles 

que participavam de qualquer forma de associação ascendia para 74%. Isso pode 

representar tanto uma ampliação de associativismo a partir do financiamento quanto 

a possibilidade de que a condição de associado tenha facilitado o acesso. 
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Tabela 15 – Principais formas de associativismo 
Beneficiários do PRONAF B 

Caracterização Não % Sim  % Total %
Não participa de nenhum tipo de associativismo 20 44,4 22 26,2 42 32,4

Sindicato de trabalhadores rurais 14 31,1 19 22,6 33 25,5
Sindicato de trabalhadores rurais; associação 
de trabalhadores rurais; associação esportiva. - 0,0 1 1,2 1 0,8
Sindicato de trabalhadores rurais; cooperativa 
de produtor; associação comunitária. - 0,0 1 1,2 1 0,8
Sindicato de trabalhadores rurais; associação 
de trabalhadores rurais 3 6,7 6 7,1 9 7,0
Sindicato de trabalhadores rurais; associação 
de produtores. - 0,0 5 6,0 5 3,9
Sindicato de trabalhadores rurais; associação 
comunitária. 1 2,2 3 3,6 4 3,1
Sindicato de trabalhadores rurais; associação 
esportiva. - 0,0 1 1,2 1 0,8
Colônia de pescadores 3 6,7 12 14,3 15 11,5

Associação de trabalhadores rurais 1 2,2 1 1,2 2 1,6
Associação de trabalhadores rurais; associação 
de produtores. 1 2,2 1 1,2 2 1,6
Associação de produtores 1 2,2 4 4,8 5 3,9
Cooperativa de produtores - 0,0 2 2,4 2 1,6
Associação comunitária 1 2,2 5 6,0 6 4,7
Associação religiosa - 0,0 1 1,2 1 0,8

Total 45 100,0 84 100,0 129 100,0
Fonte: Pesquisa de campo       

3.2 Temáticas mais relevantes do arranjo institucional 

Apurados os questionários aplicados com os agricultores e analisadas as 

entrevistas realizadas com os mediadores, o resultado foi subdividido por assuntos 

considerados mais relevantes para a conformação do ambiente institucional em que 

o PRONAF B vem sendo posto em prática. Em algum momento, uma determinada 

questão pode fazer parte de um tema e ainda estar representada em outro, porque, 

além das questões serem muito intricadas, no contexto da entrevista se deu o ensejo

do aprofundamento de outro aspecto que o entrevistador julgou importante explorar. 

3.2.1 Organismos e parcerias 

Quando realizadas as entrevistas sobre o arranjo institucional de apoio ao 

PRONAF B, surgiram diversos pontos interessantes, desde a necessidade de 
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ampliação, com a entrada de outros organismos, até críticas à atuação dos 

consortes atuais e à falta de mais articulação para a ação. 

Deve ser enfatizado que, apesar da troca de críticas entre os próprios 

mediadores, dos agricultores pesquisados (Tabela 16) 65,5% tomaram 

conhecimento do PRONAF através desses agentes ou de amigos e vizinhos 

(26,8%).

Tabela 16 – Meios de conhecimento do PRONAF B 
Origem da Informação Nº %

Banco 2 2,4
Técnico da extensão privada 2 2,4
Não lembra 1 1,2
Colônia de pescadores 4 4,8
Vizinho 20 23,7
Parente 3 3,6
Associação 9 10,7
Sindicato 10 11,9
Político 1 1,2
Técnico de extensão pública 32 38,1

Total 84 100,0
Fonte: Pesquisa de campo       

Apesar das referências nas entrevistas realizadas, pareceu pouco efetiva a 

transferência dessa informação através dos meios de comunicação, principalmente 

do rádio, muito utilizado pelos sindicatos para dar ciência de seus eventos. É 

surpreendente, nesse contexto, a importância das relações de vizinhança e de 

parentesco e a pouca efetividade da comunicação via rádio, veículo muito utilizado 

no campo, levando-se em conta seu poder de penetração. 

Assim é que foi sempre enfatizada a atuação mais direta das prefeituras 

locais junto ao programa bem como a possibilidade do apoio técnico do SEBRAE 

para a capacitação de pequenos empreendedores. Além disso, também é sentida a 

ausência de organismos públicos de várias instâncias que pudessem empreender 

ações mais diretas e permanentes de apoio à cidadania.

 Com respeito ao acesso a outros serviços públicos (Tabela 17), 91,7% dos 

agricultores alegaram recebê-los.

Tabela 17 - Acesso a outros serviços públicos 
Posição Nº %

Não 7 8,3
Sim 77 91,7

Total 84 100,0
Fonte: Pesquisa de campo      
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Observa-se, no entanto, que, enquanto 56% afirmaram receber agentes de 

saúde, apenas 3,6% eram atendidos por programas de alfabetização de adultos e 

19% tinham escola para as crianças (Tabela 18 e Gráfico 3). Isso reforça a idéia de 

que programas de promoção econômica, como pretende ser o PRONAF B, ainda 

carecem do apoio de outras políticas públicas, na medida do comprovado nível de 

carência desse público-alvo. 

Tabela 18  – Serviços públicos utilizados pelos beneficiários nos municípios 
Discriminação Nº %

Agente de saúde 47 56,0
Alfabetização de jovens e adultos 3 3,6
Escola para crianças 16 19,0
Transporte escolar para os filhos 9 10,7
Posto de saúde 1 1,2
Outro 8 9,5

Total 84 100,0
Fonte: Pesquisa de campo

Gráfico 3 - Tipos de serviços a que os beneficiários têm acesso nos municípios 
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Na relação entre os parceiros do arranjo, foram denunciados limites de 

capacitação dos agentes envolvidos para lidar com as planilhas do PRONAF, 

supervisionar determinadas exigências do crédito113 e atender a elas, emitir com 

confiança as DAPs e transmitir informações completas sobre as etapas do 

programa. Também foram feitas referências a problemas relativos à burocracia dos 

113 Exemplo do atestado de vacina, quando do financiamento de animais.
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organismos e à indisponibilidade de infra-estrutura de bens e serviços por parte dos 

parceiros, para dar seqüência as ações. 

Vem sendo constante a disputa entre o Banco do Brasil e o Banco do 

Nordeste para angariar novos clientes. Embora aparentemente essa competição 

seja uma atitude sadia, para incorporar novos agricultores, têm surgido indagações 

do BNB, dentro de uma concepção de crédito educativo, quanto às “facilidades” e 

presumíveis descompromissos do BB com o futuro do mutuário. No ponto de vista 

mais geral colhido das entidades pesquisadas, essas facilidades ocorrem porque o 

Banco do Brasil vem operando com mais flexibilidade, sobretudo usando o PRONAF 

coletivo. Apesar disso, o assunto tem causado uma certa estranheza, a ponto de um 

entrevistado afirmar: “Não é o mesmo PRONAF? Como é que um banco trabalha 

numa política e o outro com outra? Teria que ser questionado, porque tudo é 

dinheiro do Governo Federal. Teria que sentar em os dois bancos com as 

associações para discutir esse problema”.

Por conseqüência, existem referências positivas e negativas quanto à atuação 

do Banco do Brasil como  outro agente financiador do PRONAF. Essas observações 

estão relacionadas com a excessiva facilidade com que o agente financeiro executa 

suas operações, em comparação com o Banco do Nordeste. A propósito, um dos 

agentes de desenvolvimento entrevistados observa que: “O BN, hoje, pelo tempo de 

cada funcionário, tem um quadro bem antigo [...] não tem lógica o BN trabalhar de 

uma maneira e o BB de  outra. O BB tem muito mais agilidade para resolver que o 

BNB. O Banco do Nordeste é muito rígido pra novas oportunidades”.

Essas diferenças de atuação se configuram na própria proposta de 

financiamento, pois, enquanto o modelo do Banco do Brasil se reduz a pouco mais 

de uma página, o do BN possui mais de seis páginas.

Além disso, agentes entrevistados do BN alegam que “o BB vende o 

pronafinho [custeio do PRONAF ] como PRONAF B [...] não exige porque observa 

apenas se o cliente pode pagar e não quer saber se melhorou a vida das pessoas”. 

Quanto à atuação dos demais parceiros, particularmente  EMATER, sindicato, 

associação de pescadores e CMDRS, mesmo que aparentemente eles operem 

articulados, algumas críticas foram pontuadas com alguma freqüência, como sejam:  

relação paternalista dos sindicatos com os agricultores, resultando em equívocos, 

por falta de critério na emissão de algumas DAPs; dispensa da instância do CMDRS 
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como etapa obrigatória para encaminhamento das propostas de financiamento; e 

necessidade de maior integração e de envolvimento dos parceiros114.

Quanto à obtenção da DAP (Tabela 19), a participação que se apresenta 

como  mais relevante, no depoimento dos agricultores (60,7%), é a do sindicato, 

demonstrando seu esforço de mediação do PRONAF B.  A extensão pública, mesmo 

tendo participação compulsória,  foi citada apenas em 20,2% dos casos. 

Tabela 19 – Obtenção da declaração de aptidão 
Formas de acesso Nº %

Não obteve 2 2,4
Sindicato rural 51 60,7
Assistência técnica pública 17 20,2
Assistência técnica privada 2 2,4
Colônia de pescadores 11 13,1
Outra 1 1,2

Total 84 100,0
Fonte: Pesquisa de campo       

O que há de mais curioso quanto a esse documento é o fato de 6% dos 

beneficiários afirmarem ter pago isso, quando a Portaria MDA nº 75 – 25-/07/2003 

(Art. 7º) proíbe essa forma de procedimento (Tabela 20).

Tabela 20 – Exigência de pagamento para obtenção da declaração de aptidão 
Posição Nº %
Sim 79 94,0
Não 5 6,0

Total 84 100,0
Fonte: Pesquisa de campo

É relevante assinalar que, de modo geral, nos casos em que a Prefeitura 

apóia mais 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.

Excetuando -se as opiniões referentes ao agente financeiro, os comentários 

dos técnicos são menos fortes que aqueles feitos nas entrevistas dos agentes de 

desenvolvimento. Assim é que foram freqüentes as reclamações quanto à mudança 

114 Referindo-se à importância de uma atuação articulada, foi citado o exemplo de dois municípios vizinhos - 

Frutuoso Gomes e Martins –, cuja inadimplência era de 6% e de 1%, respectivamente.
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de planilhas e o retorno de planos para correção, fruto da alteração de exigências 

por parte do banco.

Onde existem sindicatos rurais e associação de pescadores, as atitudes dos 

dirigentes são diferentes quanto ao acolhimento de beneficiários do crédito, seja 

exigindo sua filiação ou o pagamento de uma determinada taxa à federação nacional 

para a assinatura das declarações de aptidão ou, mais problemático ainda, quando o 

município não tem escritório da EMATER, demandando o esforço adicional de 

deslocamento do responsável para onde o documento possa ser assinado. 

Questionados sobre as dificuldades apresentadas ao conselho quanto à 

emissão das DAPs, os entrevistados declararam que os maiores problemas estavam 

relacionados às distâncias e à dispersão, além da distorção de informações quanto à 

renda, de difícil confirmação caso a caso, por parte do técnico e do sindicato, 

sobretudo quando a área rural do município é grande. 

Desse modo, os parceiros fizeram referências positivas às instâncias 

municipais, enquanto o governo estadual foi bastante criticado. “O Governo do 

Estado está ausente, não é de agora. Eles entregam uma estrutura e querem que o 

município complemente. O bom funcionamento da EMATER não depende do 

Estado, depende do município e do próprio técnico [...] ele recebe uma gratificação 

do município, se não, nem seria viável a permanência dele.  O transporte e 

combustível é dado pelo município, além de uma resma de papel, do conserto de um 

computador [...] o município resolve”.

Foram repetitivos os depoimentos que refletiam a necessidade de outros 

organismos serem envolvidos mais diretamente no arranjo organizacional do 

PRONAF B. Dentre eles, se destacou a demanda pelos serviços do SEBRAE, por 

conta principalmente da maior disponibilidade de recursos e desse orgão relativas ao 

empreendedorismo, à gestão e a novas oportunidades de mercado, apesar de terem 

sido feitas algumas ressalvas sobre uma certa ”mania de promoção”  no  seu script .

Outros comentários são depreciativos, como o relativo à saída dos conselhos 

locais da operação do PRONAF B: “O Conselho atrapalhava mais que ajudava. A 

verdade é essa, porque no fundo o CMDRS se resumia à Emater e ao Sindicato 

Rural”.

Durante a realização das entrevistas, também ficou constatado que a 

deficiência estrutural do arranjo institucional e as fragilidades dos beneficiários 

resultavam em custos de transação, aparentemente pouco significativos, mas 
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relevantes diante da situação de pobreza da maioria do público-alvo. Assim é que as 

dificuldades com o deslocamento, para dar seguimento à operacionalização do 

crédito, têm resultado em problemas muito sérios115, como também os custos de 

procuração pública – para os analfabetos pagamento de taxas de federação – para 

os não-sindicalizados –, pagamentos “extras” para pessoas que intermedeiam a 

aprovação  do crédito116, segunda via de documentos e  atualização de CPF.

Por fim, merecem relevância alguns depoimentos que confirmam a dificuldade 

para deslocamento do extensionista e a insuficiência de pessoal técnico para 

atendimento da demanda, o que resulta  na ausência da organização em pontos 

mais extremos de sua área de atuação e no desconhecimento da realidade local. 

Em duas entrevistas com o pessoal da EMATER, surpreendentemente, foi registrado 

que a oportunidade de aplicação dos questionários e o contato mais direto do 

técnico com os agricultores mais pobres havia ensejado um aprofundamento da 

visão destes.117

Dentre as dificuldades mais relevantes para a mobilização dos agricultores, 

sobressaíram-se a dispersão das famílias, a distância e o acesso, a ponto de um dos 

entrevistados afirmar que “no período do inverno tem parte do município que o 

pessoal não consegue vir de transporte [veículos automotores] e às vezes é 

obrigado a vir no lombo do jumento porque não tem transporte e não consegue 

ajuda. A locomoção das pessoas até a cidade é difícil, e até de chegar a  informação 

até eles”.

As entidades sindicais poderiam possuir melhor infra-estrutura, haja vista seu 

número de associados, no entanto a inadimplência muito alta impede a montagem 

de um alicerce mais adequado para atendimento do seu público. Mesmo assim, 

algumas possuem sede própria, telefone, computador, veículo e sala para reuniões, 

o que representa, em muitas localidades, uma base de apoio superior à da 

assistência técnica.

115 Na medida em que os usuários confiam pagamentos de parcelas a intermediários, por exemplo, e, constando 
posteriormente sua não-liquidação, sofrem penalidades muito grandes, como a perda de rebate (25%), aplicação 
de juros maiores e antecipação de vencimento de outras parcelas. 
116 Denunciado esse pagamento a pessoas de sindicato para assinar DAP e para outras que cuidavam da 
documentação exigida, até mesmo da proposta de crédito.
117 De fato, esses questionários não deveriam ter sido aplicados através da EMATER ou  de quaisquer dos 
mediadores, mas não foi possível obedecer a essa recomendação, diante de razões já explicitadas na introdução 
deste trabalho. 
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O nível de conhecimento geral dos dirigentes sindicais quanto às políticas 

mediadas era suficiente para o trato com o cotidiano118, mormente quanto a direitos 

sociais. No entanto observava-se que não existia uma reflexão sobre as mudanças 

que estavam se processando nesse tipo de associativismo, mesmo que já 

estivessem sendo postas em prática em suas representações, como estava 

ocorrendo com os estatutos. Quando da realização das entrevistas, 

coincidentemente, estava sendo posta em prática essa mudança, no entanto a 

maioria dos presidentes pouco sabia a respeito dela, além da obrigação da alteração 

e da aprovação dos novos estatutos. A única referência relevante quanto ao assunto 

foi sobre a modificação do período de mandato. Algumas das respostas sobre essa 

questão fazem jus às considerações que seguem: “Nós temos até uma assembléia 

dia 3 próximo, pra ver os novos estatutos, que mudou inclusive essas leis do 

governo federal [...] tem que passar em diário oficial e tem que investir R$ 500,00 na 

Federação para a advogada fazer a papelada [...] eu não acho que vai influir aí [na 

melhoria da relação com agricultores pobres], em nada vai influir, mas tem novas 

coisas que tão vindo por aí que têm de se enquadrar no novo estatuto”119

Outro entrevistado afirmou: “Eu tenho que fazer uma mudança no 

administrativo nesse ano, antes da eleição. Meu mandato no estatuto atual são três 

anos e vai ter que fazer uma mudança para quatro anos e com direito a dois 

mandatos. Se eu for me candidatar, vou ter direito  a mais dois mandatos...”120

Para alguns dos entrevistados, a articulação do arranjo organizacional de  

apoio ao programa se dá apenas por ocasião das reuniões, significando que, em 

geral, os parceiros mantêm uma certa integração de suas ações, mesmo que ainda 

prevaleçam seus próprios scripts.

Sobre os assuntos tratados nas reuniões do CMDRS realizadas em 2003, os 

entrevistados afirmaram que basicamente o assunto dizia respeito às operações do 

PRONAF B, liberadas e a liberar e, eventualmente, discutia-se sobre algumas 

necessidades das comunidades - construção de uma caixa d’água, de uma casa de 

118 Embora tenha sido encontrado um dirigente que não atende nem a esse requisito, pois não sabe o número de 
filiados e assina as declarações de aptidão sem saber para que servem. 
119 O fato é que não existe lei obrigando a modificação dos estatutos. O mandato de três anos está previsto na 
Constituição de 1988 e, por não ser regulamentado, resultou na existência de vários períodos de delegação. O 
movimento sindical, entretanto, já prevendo mudanças na lei que tramita no Congresso, está orientando às 
unidades locais uma adequação dos estatutos a esse futuro marco legal, inclusive quanto ao período de 
mandato.
120 Esse entrevistado já estava no fim do segundo mandato (6 anos) e a pergunta que deu origem a essas 
considerações tratava do nível de confiança dos agricultores no sindicato, sendo interpretada, no entanto,  como 
confiança na pessoa do presidente.
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mel, etc. Isso explica em boa monta a perplexidade desses organismos quando 

perderam uma função mais compulsória na decisão quanto aos destinos das 

solicitações de crédito. 

Alguns problemas apontados durante as entrevistas foram comuns a todos os 

mediadores, principalmente os que criticavam as mudanças de planilha por parte do 

BNB e as diferentes exigências entre esse banco e o BB, ratificando que este último 

vinha facilitando o acesso de agricultores que são do Grupo B, para o PRONAF C, 

de forma pouco ortodoxa. Além disso, também criticavam a falta de pessoal e de 

infra-estrutura da EMATER, a demora na aprovação dos créditos e as trocas 

permanentes dos agentes de desenvolvimento.

Na pesquisa com os agricultores (Tabela 21), observou-se que o tempo 

estimado para a liberação do financiamento ficou principalmente entre duas e seis 

semanas (52,4%) após a aprovação do crédito, sendo representativo também o caso 

daqueles que só vieram a receber o crédito dois a três meses após (20,2%). É 

positivo o fato de que 85% do crédito concedido correspondeu ao valor solicitado, 

mesmo que não se possa perder de vista o fato de que tenha predominado como 

valor dessas  operações o próprio limite definido nas normas (R$ 1.000,00).

Tabela 21 – Tempo de aprovação do crédito 
Período (semanas) Nº %

Até 2 7 8,3
De 2 A 4 31 36,8
De 4 A 6 13 15,5
De 6 A 8 4 4,8
De 8 A 12 17 20,2
De 12 A 16 3 3,6
Mais de 16 5 6,0
Não sabe informar 4 4,8

Total 84 100,0
Fonte: Pesquisa de campo

Diante da experiência nos CMDRSs, alguns representantes de órgãos 

entrevistados concordaram em que o número excessivo desses colegiados no local 

comprometia sua eficácia. Nesse sentido, a opinião era que alguns conselhos cujo 

objeto era a discussão sobre o desenvolvimento local, por exemplo, deveria fundir-se 

em um só, ensejando condições para se integrarem políticas de desenvolvimento e 

evitar-se a dispersão de esforços. Além disso, embora não fosse possível dar um 

treinamento mais específico, a experiência vivida nesses colegiados revelou ser 
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necessária uma capacitação no sentido de se entender a importância desses 

conselhos, as possíveis atividades que poderiam desempenhar, os mecanismos 

facilitadores da participação, os meios para captar e veicular demanda, mobilização 

de comunidade, informação, dentre outros aspectos. 

Alguns sindicatos rurais atuam diretamente em fóruns ou contribuem, através 

de suas entidades, para a existência desses espaços. O sindicato do município de  

Apodi (RN), por exemplo, reúne, na sua sede, toda primeira  segunda-feira de cada 

mês, o Fórum de Agricultura Familiar, constituído de associações, assentamentos e 

ONGs, para discutir, de forma aberta, problemas desse grupo. Segundo o dirigente 

sindical desse município, existem mais de cinqüenta associações, e funcionando 

relativamente bem. 

Foram feitos diversos registros quanto ao controle exercido por prefeitos nos 

CMDRSs, sendo que, em alguns municípios, o cargo de presidente é ocupado pela 

própria esposa do mandatário. Na maioria, os ocupantes possuem cargos de 

confiança na Prefeitura, até mesmo os representantes da sociedade organizada, 

como afirmam alguns dirigentes sindicais: “eu não gostei porque estava faltando a 

maioria [representação] dos trabalhadores. Aqui não tem um representante de 

associação. A gente vem prestando muita atenção no que está saindo, que está 

sendo comprado.Normalmente os conselhos são formados por quem? Quais são as 

pessoas de frente? São da prefeitura [...] aí só fazem o jogo deles mesmos. Às 

vezes nós acaba sem força”.

 Embora de efeito intimidador, isso não tem impedido a atuação de alguns 

membros mais independentes, com resultados positivos: “O Conselho aqui tem 

executado bem. O prefeito tem comprado tratores para os trabalhadores e a gente, 

em janeiro, quando choveu, correu em riba dele pra comprar os tratores. Aquele que 

tinha óleo, comprou e cortou a terra”. 

3.2.2 Adequação das(às) normas

Alguns aspectos normativos do programa terminam impedindo um avanço 

maior no atendimento a grande parte dos agricultores, como asseveram alguns 

dirigentes. “O banco não quer aceitar os jovens para fazer um financiamento, se ele 

não for casado ou não tiver uma companheira. Ele [filho emancipado de agricultor] é 

um trabalhador normal, não quer dizer que só seja quando constituir família.Se um 
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trabalhador sem renda tem uma esposa a trabalhar pelo salário mínimo, ele já 

perdeu direito ao PRONAF [B]”.

Às vezes o agricultor tem renda mas não consegue, porque não tem qualquer 

documento da terra. Ele não pode fazer o “B” porque tem renda e fica complicado no 

“C” porque não possui documento da terra. 

Esses comentários coincidem com a seguinte observação, feita por um deles: 

“O banco não tem uma atenção com os produtores, nem com o trabalhador como 

um cliente essencial, porque quando sai as normativas, as leis do Congresso, que o 

Presidente assina, os trabalhadores vão ao Banco e o banco fica fazendo muita 

dificuldade”.

A pesquisa direta realizada com beneficiários e não-beneficiários do PRONAF 

B demonstra quanto esse tipo de agricultura familiar vem sendo excluída das 

políticas dessa natureza. Indagados quanto ao hábito de operar com crédito rural 

(Tabela 22), enquanto 39,1% sempre utilizaram essa forma de crédito, 21,7% 

afirmaram jamais ter utilizado crédito rural, sendo que 1/3 o fez apenas uma vez.

Tabela 22 – Utilização do crédito rural por beneficiário e não-beneficiário do 
PRONAF B 

Beneficiários do PRONAF B 
Quantidade de utilização Não % Sim  % Total %

Nunca 8 53,3 7 13,0 15 21,7
Mais de uma vez 0 0,0 4 7,4 4 5,9
Apenas uma vez 6 40,0 17 31,5 23 33,3
Sempre utilizou 1 6,7 26 48,1 27 39,1

Total 15 100,0 54 100,0 69 100,0
Fonte:  Pesquisa De Campo       

Dentre os que não utilizaram o crédito (Tabela 23), apenas 22,2% não o 

quiseram ou deixaram de utilizá-lo porque o banco, sem razão aparente, não 

aprovou o financiamento. O restante não o fez por dificuldades para atendimento a 

exigências em relação a documentação pessoal, a débitos pendentes, ou porque 

não conseguiu avalista.
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Tabela 23 – Razões para utilização do crédito 
Beneficiários do PRONAF B Motivos do não-uso 

Não % Sim % Total %
irregular no SPC 2 50,0 0 0,0 2 11,1
não conseguiu avalista 1 25,0 0 0,0 1 5,6
não quis utilizar 0 0,0 2 14,3 2 11,1
sem razão aparente, não foi aprovado 0 0,0 2 14,3 2 11,1
não atendeu às exigências de  documentação 0 0,0 2 14,3 2 11,1
outros motivos 1 25,0 8 57,1 9 50,0

Total 4 100,0 14 100,0 18 100,0
Fonte:  Pesquisa de campo

Dentre os não-beneficiados pelo PRONAF B em 2002 (Tabelas 24), 77,8% 

desistiram do pedido ou não solicitaram o crédito.

Tabela 24 – Solicitações do PRONAF B – 2002 
Beneficiários do PRONAF B 

Discriminação Não % Sim % Total %
Solicitou outro crédito 1 2,2 0 0,0 1 0,8
Solicitou e foi aprovado 1 2,2 82 97,6 83 64,3
Solicitou e foi negado 8 17,8 0 0,0 8 6,2
Desistiu da solicitação 3 6,7 0 0,0 3 2,3
Não solicitou 32 71,1 2 2,4 34 26,4

Total 45 100,0 84 100,0 129 100,0
Fonte: Pesquisa de campo

Considerando-se os que foram beneficiados, 86% receberam o crédito pala 

pela primeira vez, enquanto apenas 7,8% fizeram mais de duas solicitações (Tabela 

25).

Tabela 25 – Solicitações do PRONAF-RN-2002 
Beneficiários do PRONAF B 

Número de solicitações Não % Sim % Total %
Nenhuma solicitação 45 100,0 66 78,6 111 86,0
Uma solicitação 0 0,0 8 9,5 8 6,2
Duas solicitações 0 0,0 8 9,5 8 6,2
Três solicitações 0 0,0 2 2,4 2 1,6

Total 451 100,0 84 100,0 129 100,0
Fonte: Pesquisa de campo

De modo geral, apenas 21,7% utilizaram o crédito anteriormente e, 

particularmente, o PRONAF B, apenas 28% tinham utilizado anteriormente (Tabela 

26).
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Tabela 26 – Solicitações do PRONAF B antes de 2002 
Beneficiário do PRONAF B 

Número de solicitações Não % Sim % Total %
Não utilizou 45 100,0 56 66,7 101 78,3
Utilizou 0 0,0 28 33,3 28 21,7

Total 45 100,0 84 100,0 129 100,0
Fonte: Pesquisa de campo· 

No que diz respeito a transmissão de informação para os beneficiários do 

crédito, o curioso depoimento de um agente de desenvolvimento é revelador de 

como esse assunto vem sendo tratado: “Normalmente eu faço uma leitura de alguns 

pontos, algumas cláusulas do contrato [...] geralmente eles assimilam alguns pontos 

básicos, como a questão dos juros, do reembolso, a questão do prazo” (grifo nosso). 

Nesse caso, é difícil entender como o conhecimento de apenas parte do 

termo de compromisso assinado pelo financiado pode ser suficiente para o 

cumprimento integral deste. Admitindo-se que efetivamente o agricultor tenha 

compreendido esses “aspectos mais importantes”, o depoimento do entrevistado dá 

a entender que o contrato de financiamento é elaborado com cláusulas 

desnecessárias para esse público, o que dispensaria a inclusão, de tais cláusulas,  

ou, o que é mais grave, que a maioria dessas exigências deveria não ficar clara para 

o mutuário. 

Não obstante todos os problemas institucionais para ampliação da base social 

do PRONAF B, os depoimentos feitos são uníssonos quanto à importância desse 

programa para os agricultores mais pobres. Alguns desses testemunhos revelam as 

possibilidades do programa para criar nessas famílias a expectativa de mudança que 

jamais tiveram, desde que sejam removidos os principais obstáculos para o ingresso 

no programa como afirma um técnico:“Tem trabalhador que nunca teve acesso ao 

banco e hoje está tendo essa oportunidade [...] tinha vontade de produzir mais, ter 

seu boi e hoje ele alcançou esse crédito. Aqui no município, os pequenos 

agricultores que fizeram pela primeira vez, daqui a cinco anos, eles estarão, talvez, 

com uma pecuária, com uma estrutura melhor de vida”.

Dentre as principais dificuldades para utilizar o crédito, segundo os usuários,  

estão o atraso na liberação (32%) e as exigências do banco (27,4%), enquanto 

apenas 14,3% afirmaram não ter dificuldade quanto a isso (Tabela 27).
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Tabela 27 –  Dificuldades para utilização do PRONAF 
Caracterização N° %

Não teve dificuldade 12 14,3
Atraso na liberação do crédito 27 32,0
Recursos aquém do necessário 5 6,0
Exigência  do banco 23 27,4
Fiscalização do crédito 1 1,2
Prazo curto de amortização 1 1,2
Outra dificuldade 15 17,9

Total 84 100,0
Fonte: Pesquisa de campo

Por outro lado, 89,2% dos pesquisados beneficiados com o PRONAF B 

alegaram que voltariam a utilizá-lo novamente, por considerá-lo satisfatório, bom ou 

excelente (Tabela 28). 

Tabela 28 – Avaliação do PRONAF pelos beneficiários 
Avaliação Nº %

Excelente, mas não usará novamente 1 1,2
Excelente, e voltará a usá-lo 29 34, 4 
Insatisfatório, mas usará novamente 3 3,6
Satisfatório, e usará novamente 13 15,5
Bom, mas não usará novamente 1 1,2
Bom, e usará novamente 33 39,3
Não quer opinar 4 4,8

Total 84 100,0
Fonte: Pesquisa de campo

Assim, 92,8% indicariam esse programa para outras pessoas, pois observam 

que a maioria dos beneficiados melhorou de vida, ou por outros aspectos positivos, 

constatados por 79,7% dos pesquisados (Tabelas 29 e 30). 

Tabela 29 – Indicação do PRONAF para outros 
Posição do entrevistado Nº %

Não 2 2,4
Sim 78 92,8
Não sabe 4 4,8

Total 84 100,0
Fonte:  Pesquisa de campo           

Tabela 30 – Influência do PRONAF na vida dos beneficiários 
Tipo de resposta N° %

Tem piorado de vida 1 1,2
Tem melhorado de vida 67 79,7
Não observou mudança 5 6,0
Não sabe/ não quer opinar 11 13,1

Total 84 100,0
Fonte:  Pesquisa de campo           
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Outros problemas dificultam o acesso dos mais pobres, tais como: atraso na  

operacionalização do financiamento por parte dos mediadores; mudanças de 

planilha e reformulações nos planos de crédito, especialmente através do BN; 

dificuldades para deslocamento dos agricultores, muito isolados e dispersos onde 

residem; falta de acompanhamento da operação; crédito insuficiente; atendimento 

frio e pouco operativo quanto à explicação das normas por parte do banco, 

principalmente as que tratam de benefícios/penalidades; sujeição à exploração de 

comerciantes (intermediários) durante o período de entressafra; e falta de área física 

para ampliar negócio.

3.2.3 Problemas para contratação

Foram recorrentes as reclamações dos mediadores quanto aos tradicionais 

problemas de atendimento às exigências de contratação do financiamento, que 

esbarram em situações como: ausência ou desativação de CPF, pendência com o 

SPC121 e o SERASA122, falta de comprovante eleitoral e de documentos de 

identificação. Além disso, os entrevistados foram enfáticos quanto à questão do 

analfabetismo, que, mesmo havendo solução através de uma procuração, 

permanece constituindo-se em pendência determinante na política de inclusão. Isso 

porque, além de representar um acréscimo de custos para o agricultor, impõe a 

necessidade de que outra pessoa o substitua em momentos importantes do 

contrato, com todas as implicações que daí resultam. Não saber ler nem se 

comunicar convenientemente dificulta a transmissão de informações, a 

comunicação, o entendimento e a importância de compreender e participar de certos 

procedimentos relativos ao crédito, de difícil  solução via representação. Pelo 

contrário, a proximidade do cliente ao agente financeiro e a confiança mútua que 

provavelmente daí resulta podem ensejar, no futuro, novas oportunidades de 

negócios  que apontem para uma maior autonomia.

121 Algumas dessas pendências são aparentemente irrisórias, como os exemplos citados de débitos com o 
comércio de valor inferior a R$ 10,00. 
122 É importante fazer o registro, quanto a esse impedimento para a  realização de operações por conta de 
pendências cadastrais, como, por exemplo, com o SPC, o SERASA, etc., que recente medida do Conselho 
Monetário Nacional altera a Resolução 15/50, deixando para as instituições financeiras o estudo caso a caso  
(Entrevista realizada com o Sr.Gilson Bittencourt – 12/02/2005). 
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Mesmo que 81% dos beneficiados com o crédito tenham alegado que não 

lhes foram exigida quaisquer garantias para o financiamento, 19% ainda ficaram 

sujeitos ao aval, sendo que 16,6 ao sistema de aval solidário (Tabela 31).

Tabela 31 – Garantias exigidas pelos bancos 
Tipos de garantias N° %

Aval do proprietário 1 1,2
Aval de outra pessoa (fiador) 1 1,2
Aval solidário 14 16,6
Não foi solicitada garantia 68 81,0

Total 84 100,0
Fonte:  Pesquisa de campo           

Uma particularidade nessas exigências (Tabela 32) é que 50% desses 

agricultores tiveram que apresentar registro do imóvel, mesmo não sendo de sua 

propriedade, e 23,8% ficaram sujeitos à comprovação de votação e à apresentação 

de certidão negativa de débito, CPF e carteira de identidade. 

Tabela 32 – documentos exigidos para financiamento 
Tipos de documentos Nº %

Registro do imóvel rural 42 50,0
Comprovante de votação 6 7,1
CPF 4 4,8
Carteira de identidade 1 1,2
Certidão negativa do SPC 9 10,7
Nenhum documento 19 22,6
Outro documento 3 3,6

Total 84 100,0
Fonte:   Pesquisa de campo          

As razões mais fortes para opção pelo crédito, por parte dos agricultores, 

estão vinculadas principalmente à necessidade de aplicação na produção e na 

estratégia de sobrevivência familiar (67,8%). Uma considerável parcela (27,4%), 

apresentou como razão principal as dificuldades financeiras, problema este que já 

tinha sido identificado pelos mediadores como forte causa para desvios de crédito e 

suas repercussões (Tabela 33). 

Tabela 33 -  Razões para fazer o financiamento 
Respostas Nº %

Ajudar a família 25 29,7
Aplicar na produção 32 38,1
Dificuldade financeira 23 27,4
Influência de outras pessoas 2 2,4
Outra 2 2,4

Total 84 100,0
Fonte:  Pesquisa de campo    
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A precariedade da vida dessas famílias e a real possibilidade de correção em 

algumas de suas limitações foram também colocadas pelos entrevistados, a ponto 

de ser feito o seguinte depoimento: “Alguns agricultores com mais de quarenta anos 

de idade, que não sabem ler, se sentem impossibilitados até mesmo porque sofrem 

da vista e não podem comprar óculos”. 

Para alguns agentes, um problema relevante é a falta de espírito 

empreendedor por parte do agricultor, na medida em que este não vislumbra o 

financiamento como uma oportunidade de negócio, mas como um mecanismo de 

sobrevivência, uma forma de resolver seus problemas cotidianos. 

Indagando-se aos agentes de desenvolvimento sobre as vantagens, para o 

Banco do Nordeste, da ampliação das operações para os agricultores pobres, as 

respostas, em geral, salientavam o papel social do banco e as mudanças que 

surgem nas famílias rurais a partir do acesso ao crédito. Para esses agentes, o 

PRONAF seria uma política pública cujos propósitos se sobrepõem ao risco123.

É importante registrar, que, mesmo exigindo organização, o PRONAF tem 

operado com 26,2% de agricultores sem vínculos associativos relacionados  com a 

produção e o trabalho, conforme a Tabela 15, já citada anteriormente. Esse fato 

reflete a dificuldade dos mediadores do programa para privilegiar a mobilização das 

famílias, mesmo porque 42,9% dos beneficiados são filiados ao sindicato rural de 

seu município e 15, 5% a colônias de pescadores. 

3.2.4  Ingerências locais

A propósito da atuação do poder local na execução do PRONAF, as 

entrevistas com os técnicos não evidenciaram maiores problemas, além de 

eventuais atuações isoladas de políticos, tentando assegurar algum prestígio com a 

possibilidade de liberação de financiamentos. No mais, parece ser consenso que o 

PRONAF, na medida em que carreia recursos substanciais que são gastos 

principalmente no município, deve ter o apoio de todos. 

No entanto, nas entrevistas com dirigentes sindicais bem mais que nas 

realizadas com os técnicos, se evidenciou a importância das intervenções de 

prefeitos e autoridades na operacionalização do programa, principalmente quando o 

123 Embora o banco tenha também esse objetivo social, na realidade essas operações têm seu custo e spread
cobertos pela STN. 
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conselho tem alguma participação124. Num depoimento, um dirigente confirma essa 

versão, tratando da pressão que exercem políticos locais para que se concedam 

declarações de aptidão beneficiando pessoas que não têm direito a elas: “Não vou 

citar o nome, mas tem localidades em que o próprio poder local bota a mão no meio 

para que a gente não entre lá para convidar o pequeno agricultor, porque ele 

melhora de vida e eles querem que o agricultor fique sempre à mercê deles”.

Um dos representantes dos agricultores no CMDRS faz um comentário um 

pouco mais profundo sobre as dificuldades para que a categoria possa expressar 

suas demandas e tomar decisões apropriadas: “O conselho é paritário, só que tem o 

seguinte: aquele indivíduo que representa a sociedade civil, ou o agricultor, na 

maioria é leigo, semi-analfabeto ou analfabeto. Quando vai se discutir um assunto 

que diz respeito a valores e decisões, os representantes do executivo são pessoas 

de um nível cultural mais elevado. Então aquele cidadão que vem do interior fica 

humildemente lá no canto dele, quase que humilhado. Se alguém fala mais alto, ele 

não fala mais nada”. 

O mesmo entrevistado dá um exemplo de como a participação pode 

“contrabalançar” as ações de controle existentes, afirmando: “No PRONAF global 

[infra-estrutura] 2000, o prefeito queria que o recurso, no valor de R$ 150.000,00, 

fosse determinado para comprar duas caçambas pra Prefeitura. Foi jogada a 

proposta, com um grupo defendendo essa idéia e o outro defendendo que a 

finalidade do PRONAF era pra fortalecer as comunidades mais pobres, [...] ficamos 

empatados. O Prefeito ficou com R$ 70.000,00 pra comprar a caçamba dele) e R$ 

70.000,00 ficou pra investir nas comunidades”.

Ratificando a eficácia dessas atitudes para escolhas mais apropriadas aos 

interesses das comunidades, outro entrevistado dá  exemplo semelhante: “o prefeito 

queria a caçamba, mas o empedramento [calçamento] da Serra foi aprovado pela 

maioria e  o próprio prefeito teve de acatar a decisão.” 

Em outras situações, questionados quanto às formas de pressão a que são 

submetidos os mediadores, e particularmente o técnico, no local, mesmo não 

havendo referência direta à força política, foi apontada também a insistência de 

pessoas para serem beneficiadas diretamente, surgindo os seguintes  

124 Atualmente, as propostas de financiamento do PRONAF B não mais necessitam da aprovação do CMDRS. 
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comentários:“Quando chega um programa social todo rico é miserável, é pobre, e aí 

cria um problema pra gente, pois afirmam: vocês  não querem  dar  porque sou  isso,  

sou aquilo, sou adversário político. Em [determinado município] o prefeito não 

aceitava que a Secretaria da Agricultura e o CMDRS acolhessem propostas 

assinadas por alguns  técnicos, considerados adversários políticos”.

Outros agricultores estabelecidos divulgam alguns boatos próprios daqueles 

que não permitem mudanças, principalmente através de ações que possam ameaçar 

seus privilégios, o que, de certa forma, contribui para um clima de descrédito no 

esforço da ação pública para ampliar o PRONAF B. Assim, opiniões como: “o banco 

empresta para esse povo que não produz...” 125  podem desqualificar esse esforço. 

Foi constatado um aspecto positivo na elaboração das propostas, quando da 

pesquisa com os agricultores (Tabela 34): em 51,2% dos casos, elas se realizavam 

com a ajuda da assistência técnica. Por outro lado, 22,6% dos pesquisados 

afirmaram que as propostas foram feitas (inapropriadamente) através do sindicato 

rural.

Tabela 34 – Como foi feita o proposta/o projeto por beneficiário 
Confecção de proposta/projeto Nº %

Pelo pessoal do banco 8 9,5
Pelo sindicato 19 22,6
Com ajuda da assistência técnica 43 51,2
Já levou pronta 2 2,4
Não sabe 5 6,0
Outro 7 8,3

Total 84 100,0
Fonte: Pesquisa de campo 

Enquanto isso, apenas 33,7 dos financiamentos não foram condicionados a 

alguma atividade específica de pecuária, agricultura ou pesca (Tabela 35). Isso vem 

ao encontro de afirmativas de mediadores quanto à dificuldade para aprovar 

propostas de crédito fora dos padrões de atividade estabelecidos e a persistência de  

financiamentos isolados de alguns bens, como animais de serviço, vacas, garrotes, 

etc.

125 Comentários próprios de grupos estabelecidos, contra aqueles que historicamente ficaram de fora de 
quaisquer formas de intervenção e que possam ameaçar a distribuição dos benefícios e a correlação de forças 
em determinado lugar.
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Tabela 35 – Condicionamento do financiamento a alguma atividade 
Atividades Sim % Não % N %

Nenhuma atividade 0 0,0 28 100,0 28 33.7
Agrícola 3 5,4 0 0,0 3 3,6
Pecuária 39 71,0 0 0,0 39 47,1
Pesca 10 18,2 0 0,0 10 12,0
Outra 3 5,4 0 0,0 3 3,6

Total 55 100,0 28 100,0 83 100,0
Fonte: Pesquisa de campo. 

3.2.5 Comportamento do agricultor 

 Interessa particularmente para este estudo um diagnóstico do 

comportamento e de atitudes do agricultor familiar frente ao PRONAF e às políticas 

públicas em geral. Também interessa a medida da confiança nos organismos de 

mediação e no arranjo institucional que dá apoio ao agricultor, como componentes 

para a compreensão do nível de cooperação e reciprocidade nas intervenções e na 

construção de formas associativas.

Por essa razão é que, nos questionários e nas entrevistas realizados, esse 

aspecto vem sendo constantemente investigado. Como os demais atores, os 

entrevistados da assistência técnica também foram perquiridos quanto a isso. 

Segundo eles, dentre as dificuldades de comportamento que o agricultor mais pobre 

apresenta para participar do programa, inscrevem-se desde uma certa inibição, 

desconfiança, incorporação de experiências negativas de outros grupos, falta de 

informação quanto às exigências de cumprimento de normas – mormente quanto 

aos prazos de amortização e dos benefícios e penalidades recorrentes –, pouca 

familiaridade com o manuseio do dinheiro, falta de capacitação para atividades mais 

novas, até dependência de situações que “acomodam” o indivíduo (aposentadoria, 

remessa de dinheiro por parentes que residem fora, velhos garimpos, etc.), dentre 

outras.

De fato, na pesquisa com os agricultores, foi constado que, dentre os que 

foram ao banco pela primeira vez, 72,8% alegaram ter  ficado à vontade lá (Tabela 

36).
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Tabela 36 – Sentimento quando da primeira visita ao banco 
Caracterização Não % Sim %

Acanhado 1 2,8 8 16,7
Apoiado 3 8,3 3 6,3
Constrangido 1 2,8 1 2,1
Temeroso 1 2,8 1 2,1
À Vontade 1 2,8 35 72,8
Outro 29 80,5 0 0,0

Total 36 100,0 48 100,0
Fonte: pesquisa de campo. 

Por isso é que 85,6% dos beneficiários se sente confiante para retomar novos 

pleitos de crédito (Tabela 37):

Tabela 37 – Sentimento de retorno ao banco 
Possibilidades Nº %

Confiante 72 85,6
Desconfiado 3 3,6
Indiferente 2 2,4
Preocupado 4 4,8
Outro sentimento 3 3,6

Total 84 100,0
Fonte: Pesquisa de Campo 

Ao referir-se sobre a capacidade do agricultor para manter seus 

compromissos, de modo geral, os entrevistados julgam-na positivamente, 

assegurando que os atrasos de pagamento, quando existem, em sua maioria são 

decorrências da desinformação. Numa entrevista surgiu este depoimento, que 

retrata essa situação: “Os trambiqueiros (que não pagam) não são os agricultores 

pequenos, são os grandes [...] porque nosso pequeno não se vira sozinho, ele vai 

sempre precisar do banco pra resolver seu problema e aí ele age. Se ele não 

cumpre o contrato, se torna complicado”. 

Em alguns casos, também, foi feito o registro de que alguns agricultores usam 

o PRONAF sem a intenção de pagar, enquanto, inversamente, outros não o fazem 

por receio de dever, de fazer investimento e não poder pagar.

No entanto, perquirindo diretamente os agricultores mais pobres (Tabela 38), 

a tradição de bons pagadores parece fazer parte de seus princípios, pois 91,7% 

afirmaram que pretendiam liquidar seu débito até o vencimento. Muito diferente era a 

situação daqueles (8,3%) que condicionaram a possibilidade de liquidação do débito 

ao rendimento de sua atividade. Seu discurso estava dos tradicionais tomadores de 
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crédito rural - nesse caso, em sua maioria, constituído de médios e de grandes 

produtores.

Tabela 38 – Perspectiva quanto ao pagamento do financiamento 
Possibilidades Nº %

Faz questão de pagar antes do vencimento 63 75,0
Pagará no vencimento 14 16,7
Dependerá do rendimento das atividades 7 8,3

Total 84 100,0
Fonte:  Pesquisa de campo 

Reforçando a importância do cumprimento de compromisso para esses 

agricultores, 85,7% afirmaram que jamais deixariam de cumprir com o compromisso 

(Tabela 39). 

Tabela 39 – Sentimento quanto ao não-pagamento do financiamento 
Possibilidades N° %

Pouco importa quem fique prejudicado 1 1,2
Jamais deixaria de cumprir os pagamentos 72 85,7
Preocupa-se, mas não pode evitar 1 1,2
Outro sentimento 10 11,9

Total 84 100,0
Fonte:  Pesquisa de campo 

Em se tratando de pescadores, alguns dirigentes fazem críticas às 

concepções de vida dessas pessoas, principalmente quanto à visão prospectiva 

delas. No entender desses representantes de categoria, sobressaem-se poucos 

casos dos que venceram e muitos dos que vivem em dificuldades, apesar de seus 

rendimentos serem superiores aos dos agricultores. A propósito, um dos  

representantes de entidade de pesca fez a seguinte declaração:“Tem pescador que 

começou com uma jangada e hoje tem dois botes, duas casas, que conseguiu da 

pesca, sem financiamento. Mas, infelizmente, a gente sabe que a classe de 

pescadores passa dez dias no mar e dez dias tomando uma. Tem pescador que 

chegou na colônia com a licença para lagosta com cinco anos atrasados [...] sem 

saber que precisava pagar R$ 39,00 por ano. Hoje, o Governo Federal não tá dando 

mais esse documento [...] tem gente brigando por uma licença dessa, que hoje está 

valendo R$ 5.000,00”.

É importante entender, no cotidiano desses grupos, como as repetidas 

experiências ao longo de sua história impuseram comportamentos e atitudes que 

não favorecem a cooperação nem o cumprimento de compromissos. Embora os 
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depoimentos procurem enfatizar nesses procedimentos um certo “vicio”, proveniente 

de relações clientelistas, o que se descortina de fato é uma forma limitada de 

racionalidade, construída no contexto das condições de vida desses grupos e 

permanentemente nutrida por informações incompletas. Suas atuações são fruto do 

modo como percebem as notícias do dia-a-dia e de como vivenciaram as políticas 

públicas. Isso se ressalta em revelações da ordem desta que segue: “O pescador se 

acostumou recebendo sem compromisso de pagar. Foi toda comunidade que 

acostumou o pescador com isso [...] tem cara que recebeu um bote num dia e no 

outro vendeu. Achava que não era para ser pago. Deveria haver fiscalização para 

ajudar no cumprimento de normas”.

É curioso como problemas ocorridos quando da intervenção em determinada 

realidade, mesmo que não tenham afetado diretamente alguns grupos, influíram nas 

suas atitudes e têm conduzido a uma trajetória a que grande parte acaba 

obedecendo. Assim tem acontecido com a resistência desses agricultores mais 

pobres à adesão ao PRONAF por decorrência de problemas de inadimplência de 

diversos mutuários de crédito rural vivenciadas nas mudanças econômicas na 

década de 80. Mesmo que os agricultores desse grupo jamais possam ter sido 

atingidos126, esses fatos findaram influindo no seu comportamento. Um dos 

presidentes de  sindicato alertava para isso, afirmando: “Nós tivemos, no passado, 

experiências de agricultores que fizeram financiamento no Banco do Brasil nos anos 

70 [...] em determinados momentos tiveram inadimplência, aquela história de juros 

altos ...”

Atualmente, a estratégia dos bancos, quando ocorrem repetidos atrasos de 

pagamento, é a paralisação de suas operações, mobilizando mutuários e 

mediadores no sentido de se encontrar uma solução imediata. Dois dirigentes 

fizeram as seguintes considerações a respeito disso: “O trabalhador vai fazer um 

empréstimo e o banco diz: ‘olha, venha depois de um ano’. Se não tiver uma coisa 

na mão pra ir lembrando, além do contrato, ele finda esquecendo. Agora, se ele tiver 

uma tabela dizendo quando é o pagamento dele, aí ele se lembra. A falta de 

conhecimento e as dificuldades do agricultor podem resultar em um ou dois dias de 

atraso e ele perde o rebate e o juro mais baixo”.

126 As normas de crédito rural,na época, mesmo contendo aspectos de favorecimento a agricultores pequenos, 
não contemplavam o atual público beneficiário do PRONAF B. 
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O medo de dever, de perder seu espaço, é muito importante também nessa 

relação do agricultor com o crédito, a ponto de determinado agente afirmar: “Esse

público do PRONAF B teme o banco e o empréstimo. Essas duas palavras  

assustam o pequeno produtor [...] eles desconhecem o acesso e imaginam que tem 

que dar garantia [...] que vão tomar sua casa se não pagar”.

Nesse ponto, evidenciou-se uma diferença importante de comportamento 

entre agricultores e pescadores artesanais frente ao crédito nos municípios onde se 

realizam operações com essas famílias, porque, curiosamente, a inadimplência  

destes últimos é bem mais representativa, apesar do seu maior potencial de renda. 

Essa diferença de conduta foi explicada por um agente de desenvolvimento da 

seguinte forma: “O agricultor, ele tem só o quintal da casa, ele preserva muito a 

propriedade dele, o que o pescador não faz, pois ele não tem propriedade, é do mar. 

Diz o pescador que não paga: ‘vá pegar meu peixe’. O agricultor não pode dizer: ‘vá 

pegar minha casa”.

Outro agente de desenvolvimento afirmou: “O pescador tem maiores 

condições mas não valoriza isso. É difícil trabalhar com ele, o que tiver ele gasta. 

Pensa que sempre o mar vai dar muito recurso e não paga agora porque com o 

resultado da próxima pescaria ele vai e paga [...] a maior inadimplência é com os 

pescadores”.

Foi propósito dessas entrevistas analisar também a importância do PRONAF 

na mudança de atitudes, tanto na capacidade do agricultor de associar-se, de 

cooperar, quanto no cumprimento de compromissos. Os representantes dos bancos 

fizeram uma distinção clara entre o comportamento dos pescadores e o dos 

agricultores a respeito disso, desfavorável aos primeiros, como já foi tratado 

anteriormente.

A maioria dos entrevistados concorda em que, mesmo lentamente, estão se 

operando mudanças com o agricultor do Grupo B, após o PRONAF. Muitos deles 

jamais haviam tido qualquer relação com bancos. Além disso, até então eles 

mantinham apenas relações eventuais com vizinhos e parentes, sem compromissos  

mais rígidos com os resultados de seu esforço. 

A implementação desse programa tem ensejado boas oportunidades de 

ações associadas, com alguns efeitos, como ocorreu em Ceará Mirim (RN), onde 50 

famílias passaram a criar peixe em regime de cativeiro, produzindo seus próprios 

equipamentos, para reduzir custos de implantação.  
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Mas, em geral, os mediadores afirmam que “o associativismo é muito difícil, 

os agricultores são temerosos, acham que o outro não vai cumprir a parte dele [...] 

rejeitam o associativismo até porque uma das dificuldades é o avalista” 127.

Tratando ainda do associativismo entre os agricultores mais pobres, a maioria 

dos  entrevistados acha que a capacidade de associativismo na categoria ainda é 

uma promessa, como afirmam dois representantes dos sindicatos:“Nosso povo não 

tá preparado pra trabalhar isso em comunidade, em associativismo [...] é a melhor 

maneira, mas a cultura não permite [...] ainda vai demorar muito tempo. Às vezes 

chega um político dizendo: vamos fundar uma associação com interesse de receber 

recursos do PAPI e já vem trazendo o projeto no bolso”.

De fato, observa-se, nos depoimentos, a dificuldade do agricultor para 

cooperar, para promover ações de reciprocidade, resultado dessa desconfiança 

diante da reação dos demais. Os poucos casos de sucesso estão relacionados com 

atividades específicas para as quais essa cooperação é imprescindível. Assim 

ocorre com a apicultura, com a pesca artesanal interior, com atividades vinculadas a 

pequenas irrigações através do uso comum de poços artesianos e com o próprio 

contrato do financiamento, quando sua efetivação condiciona essa exigência.

Algumas experiências frustradas reforçam as atitudes contrárias de alguns 

agricultores, como a de um projeto de irrigação do  FUMAC – no município de 

Macau – que estava paralisado há alguns anos, diante da falta de 1.500 metros de 

tubos. Segundo um entrevistado, o material restante e instalado no local deteriorava-

se na lama salgada. Outras cooperativas já formadas, depois de inúmeros 

problemas políticos e de gestão, estavam funcionando como empresas particulares, 

na medida em que tinham sido apropriadas por determinados grupos, constituindo-

se, com efeito, em demonstração muito negativa para as pessoas próximas, agora 

advertidas de que a esperteza de alguns pode ser bem sucedida. 

Esses depoimentos não invalidam ações como as que estão sendo realizadas 

por algumas Organizações Não Governamentais  (ONGs), na capacitação e na 

formação de associações de agricultores pobres em diversas comunidades rurais, 

principalmente na região do Alto Oeste, no Rio Grande do Norte. O sucesso na 

127 A maioria dos pequenos grupos associativos era formada através da intervenção do próprio banco e da 
EMATER, por conta da exigência do aval cruzado e do aval solidário. Os participantes desses grupos tiveram 
diversos problemas, pois ficaram impedidos de fazer outra operação por conta da inadimplência de um deles. 
Atualmente, com a dispensa de aval para o PRONAF B, essas associações “compulsórias” deixaram de realizar-
se.
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formação de associações de comunidades rurais vem despontando em diversos 

depoimentos, fruto da atuação dessas entidades, e particularmente na região 

considerada, onde vem despontando o trabalho de uma organização denominada 

“Diaconia”. O problema é que, salvo experiências localizadas, as associações 

formais ficam restritas, na maioria das vezes, a pleitos de porte maior, cujo 

atendimento se impossibilita sem essa providência, como os de construção de 

cisternas, de implantação de rede elétrica e de abastecimento d’água. 

A pesquisa com os agricultores (Tabela 40) evidenciou que a forma de 

associação privilegiada era aquela constituída de até 05 produtores (57,9%), o que 

ratifica a desconfiança quanto à forma de reciprocidade em grupos maiores. 

Tabela 40 – Forma de associação privilegiada pelos
beneficiários do PRONAF  B 

Tipo N° %
Associação formal 7   9,3 
Grupo de até 5 produtores 44 57,9
Grupo com mais de 5 e menos de 12 produtores 2   2,6 
Grupo com mais de 12 produtores 2   2,6 
Nenhuma forma de associação 21  27,6 

Total 76 100,0
Fonte: Pesquisa de campo 

Em sua maioria (65%), essas associações se realizaram com a participação 

de familiares, amigos e conhecidos (Tabela 41). 

Tabela 41 – Relação entre beneficiários nas associações 
Tipo de relação Nº %

Desconhecidos 28 33,3
Familiares 11 13,1
Amigos 30 35,7
Conhecidos 14 16,7
Outro tipo de relação 1 1,2

Total 84 100,0
Fonte: Pesquisa de campo

 Uma parte considerável dessas associações (18%) se efetivou por insistência 

dos mediadores, razão por que os agricultores (25%) findaram optando por associar-

se com pessoas de sua confiança (Tabela 42).
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Tabela 42 – Razão da associação nos grupos 
Caracterização N° %

Sem motivos explícitos 27 32,1
Mais confiança nas pessoas 21 25,0
Mais facilidade para conseguir as coisas 2 2,4
Mais ajuda entre os participantes 3 3,6
Por insistência do banco 7 8,3
Maior certeza nos resultados 6 7,1
Por insistência do técnico 6 7,1
Por insistência dos conhecidos 2 2,4
Por insistência da família 1 1,2
Outros motivos 9 10,8

Total 84 100,0
Fonte:  Pesquisa De Campo 

A propósito disso, surgiram depoimentos com fatos surpreendentes, como o 

de um técnico entrevistado: “uma associação aqui procurou reunir um grupo de 

agricultores, uns trinta ou quarenta, pra ver se comprava um trator. Aí veio a briga 

pra saber quem é que ficava com a chave [...] então não deu certo”. 

Apesar disso, 60,7% dos que obtiveram crédito afirmaram que o PRONAF B 

tem motivado o associativismo, comprovando que o uso do PRONAF tem ensejado 

algumas oportunidades de associação, mesmo que bem menos que o desejado 

(Tabela 43): algumas, com no máximo 05 pessoas, constituídas compulsoriamente, 

como exigência de financiamento com aval solidário; outras, por estímulo de 

mediadores, quando, diante das dificuldades em aplicar o crédito individualmente, 

eles conseguem convencer os mutuários da necessidade de fazê-lo de forma 

associada, formal ou informal.

Tabela 43 – O PRONAF B como elemento motivador do associativismo 
Tem motivado Nº %

Não 15 17,9
Sim 51 60,7
Não  sabe 18 21,4
Total 84 100,0

 Fonte: Pesquisa de Campo.

O fato é que os mediadores, de modo geral, e o sindicato rural, em particular, 

concentram seus esforços apenas no crédito e revelam um paternalismo 

exacerbado, o que, além de não contribuir para potencializar os recursos, cultiva um 

certo “clientelismo” na relação com os agricultores, contribui para a desmobilização e 

dificulta a solução dos problemas que surgem na operacionalização dos 

financiamentos. Assim ocorre, por exemplo,  com o atestado de vacinação, cuja 
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necessidade vem aumentando os custos de transação para a execução do 

empréstimo.

Pôde-se constatar também, por intermédio dos representantes de órgãos 

parceiros, que os agricultores não conseguem entender as questões  normativas. 

Eles cumprem as normas porque, do contrário, não recebem o empréstimo.; pensam 

que são exigências particulares do banco, que poderiam ser dispensadas. Essa 

dificuldade de aceitar e cumprir regras se reflete, em definitivo, na relação com o 

outro, no associativismo.

Tal como existem críticas a respeito dos usuários do PRONAF B, também se 

observam importantes mudanças positivas de comportamento, como revela o 

dirigente de uma colônia de pescadores: “O pescador nunca tinha feito um 

financiamento. A maioria deles, 90%, nunca tinha ido ao banco tirar recurso nenhum. 

O PRONAF veio, trouxe a discussão na associação, começou todo um trabalho. 

Tem pescador que tá no terceiro crédito [financiamento] e discute o assunto sem 

precisar interferência no meio [...] de informações erradas”.

Indagados sobre o comportamento dos agricultores frente às regras e sobre 

suas condições de cooperação e de reciprocidade, as respostas sempre enfatizaram 

a desconfiança  como causa mais importante de uma persistente resistência a 

mudanças que pudessem ser relevantes nas suas vidas, portanto ainda mais 

dependentes de ações que multipliquem o resultado de seus esforços.

Comentando sobre atitudes dos agricultores que pudessem dificultar o acesso 

ao crédito, os membros dos conselhos fizeram várias referências ao comportamento 

desses grupos, alguns separando os mais jovens, abertos a mudanças, dos mais 

velhos, mais resistentes a estas. Além disso, foi reincidente a preocupação quanto à 

falta de informação, a ponto de alguns desconhecerem até mesmo a existência de 

sindicatos.

Mais de um entrevistado fez referência à existência de pessoas no campo 

como pouca ou nenhuma familiaridade com o dinheiro: “Eu entrevistei gente nessa 

pesquisa que nunca tinha pegado uma prata. Uma mulher disse que nunca pegou 

em dinheiro [...] e pegou em dinheiro agora [...] esses quinhentos reais e desses já 

tem dois garrotes e agora fez de novo financiamento”. 

Quanto à confiança no programa, muitos agricultores põem o mérito de seu 

acesso ao financiamento exclusivamente nas pessoas mais próximas de seu dia-a-

dia, que representam os organismos de apoio, como o técnico responsável pelo 
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escritório e o seu auxiliar, não crendo, por conseguinte, que tenham sido 

beneficiados por decisão de outras instâncias. 

Nesse intento, quando os agentes pesquisados foram questionados a respeito 

do grau de confiança dos agricultores no arranjo, emitiram opiniões até certo ponto 

“narcisistas”, cada um acentuando a importância de seu trabalho e da fé que 

supunham transmitir para as famílias rurais, principalmente os funcionários e os 

sindicatos rurais. A EMATER se sente portadora das condições de promoção do 

agricultor, e os sidicatos se considera a porta de entrada dos benefícios 

institucionais do agricultor/trabalhador. Isso para não falar do agente financeiro, 

cujos emissários imaginam poder até mesmo dispensar a ação dos demais 

parceiros.

O segmento de pescadores artesanais em Touros (RN), por exemplo, optou 

pela prestação de serviços técnicos de um autônomo, diretamente vinculado à 

colônia, dispensando a assistência da empresa pública e de empresas privadas. 

Quanto à confiança dos demais beneficiários nos mediadores do PRONAF 

(Tabela 44 e Gráfico 4), 67,8% afirmaram depositar confiança na EMATER. O 

curioso, nesse ponto, é o baixo nível de confiança nos sindicatos dos trabalhadores 

rurais (apenas 1,2% dos pesquisados) e no banco (4,8%). Merece registro ainda, 

quanto ao grau de confiança dessas famílias nos mediadores, a importância da 

colônia, uma vez que 95% dos pescadores entrevistados alegaram ter confiança o 

que é um número representativo, apesar de essa categoria representar menos de 

10% dos questionários válidos das famílias beneficiadas com o crédito. 

Tabela 44 – Nível de confiança nos mediadores 
Órgãos Nº %

EMATER 57 67,8
Banco 4 4,8
Cooperativa rural 8 9,5
Sindicato de trabalhadores rurais 1 1,2
Colônia de pescadores 8 9,5
Secretaria de agricultura 1 1,2
Não sabe/ não quer responder 2 2,4
Outro 3 3,6

Total 84 100,0
Fonte: Pesquisa de campo 
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Gráfico 4 – Nível de confiança nos mediadores 
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Como, dentre as razões para essa confiança, se destaca, com 38,1%, a 

condição de maior diálogo (Tabela 45) e a prestação de diversos serviços para o 

agricultor (28,5%), fica mais complicada essa relação de causa e efeito, pois o 

sindicato rural, em princípio, seria o organismo que melhor atenderia a esses 

propósitos e, mais ainda, a outras razões também explicitadas na pesquisa, como: a 

ajuda, quando necessária, e a inexistência de influência política.

Tabela 45 – Razão da confiança nesses órgãos 
Discriminação Nº %

Mais diálogo 32 38,1
Ajuda quando necessário 11 13,1
Presta vários serviços 24 28,5
Não tem influência política 13 15,5
Outra 4 4,8

Total 84 100,0
Fonte: Pesquisa de campo 

No que se refere à percepção das políticas públicas (Tabela 46), dois 

aspectos se destacam: um primeiro, em que pontifica a desconfiança,o descrédito e 

o uso por políticos (9,6%), e outro – mais forte –, em que se evidencia um certo 

espectro de subalternidade, em relação a como são vistos os programas de governo, 

de modo geral. Assim, é que 84,4% afirmaram reconhecer no PRONAF B apenas 

uma forma de ajuda aos mais pobres. 
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Tabela 46  – Visão dos beneficiários quanto ao PRONAF B 
Discriminação Nº %

Com desconfiança 3 3,6
Com descrédito 2 2,4
Como forma de ajudar os mais pobres 71         84,4 
Como eio de faze 3,6m r política 3
Como meio de aumentar a renda da família 1 1,2
Com confiança e 2crédito 2,4
Possibilita melhoria de vida p/  peqs. produtores 1 1,2
Resolve em parte os problemas 1 1,2

Total 84 0100,
Fonte: Pesquisa de Campo 

ndutas de beneficiários de crédito apontam para uma forma de 

racionalidade parcial e estendem-se aos próprios compromissos com o crédito. Isso 

vem denunciando uma certa natureza patrimoni

ue é a fundo perdido!”. A coisa é complicada 

mo funciona a informação, onde o pescador 

está aqui e o 

vância, quanto aos custos de transação, por sua incidência, a 

questão, já citada, da informação incompleta aos beneficiários, que resulta em 

penalidades por atraso. De modo geral, a pesquisa tem demonstrado que não é 

muito clara na consciência dos agricultores a justeza quanto à obrigatoriedade do 

cumprimento de prazos para amortização. 

para o cotidiano de quem está submetido muito mais a mudanças cíclicas (repetidas 

periodicamente) que às obrigações próprias do hábito urbano - vem se constituindo 

em ve

Algumas co

alista por parte desses usuários, 

fruto, sem dúvida, de informações incompletas e de uma prática histórica comum a 

grupos de privilegiados mutuários durante o boom do crédito rural no Brasil. Assim é 

que foram reproduzidas atitudes, por parte dos beneficiários (pescadores) do 

PRONAF, como a descrita por um entrevistado: “Até chegou uma pessoa a dizer: 

“ah, esse recurso não é pra pagar porq

porque, você sabe o que  é interior e co

banco está lá”.

Merece rele

A distância entre as datas de pagamento - 

rdadeiro algoz para esses novos mutuários de crédito. São aplicadas 

penalidades, muitas vezes, pelo atraso de poucos dias no pagamento de uma 

parcela, com valor superior a 100% dos valores previstos inicialmente no contrato. 

3.2.6 Controle sobre a Terra

Outra dificuldade relevante, na relação com as famílias desse grupo, está 

afeta ao domínio sobre a terra, quando a ocupam por anuência do 
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proprietário.Estes, muitas vezes, reclamam do banco, por conceder o empréstimo, 

ou ao tomarem conhecimento da realização de mais uma operação, pois isso, além 

de ofi

e

trabalha com uma área muito pequena” ... “O que nós poderíamos orientar pra ele 

seria a i fazer mágica, sem dinheiro, sem terra pra 

trabalhar, sem possibilidades de infra-estrutura” ... “Os parceiros/posseiros não têm 

área p

sas famílias”.

cializar o uso de seu imóvel por terceiros, implica a ampliação da área 

autorizada inicialmente para uso pela família detentora do crédito.

Nesse caso, particularmente, ressurge o problema da precariedade do 

controle dos agricultores mais pobres sobre as glebas e do que isso pode 

representar de obstáculo intransponível para que se estabeleça um mínimo de 

autonomia na vida dessas famílias, uma vez que se constitui em fator limitante para 

possibilitar um “salto” desse agricultor para outro grupo de financiamento128. São 

reveladores do grau dessas dificuldades alguns depoimentos por parte dos 

entrevistados, como os seguintes: “Realmente, a assistência técnica para o 

agricultor que não tem terra é praticamente impossível [...] porque ele é parceiro 

lguma vacinação. Você não va

ara ampliar, os recursos não são suficientes e o dono da terra não permite”.

Outro entrevistado foi mais explícito quanto às possibilidades de ascensão 

desses agricultores com controle precário sobre a terra: “Mesmo que o PRONAF 

tenha impulsionado um pouco a economia daquelas famílias, melhorando a 

qualidade de vida de ter como  fazer uma poupança de animais ou de cereais  para 

enfrentar o próximo ano, está muito distante o desenvolvimento des

A forma de ocupação da terra continua sendo uma constante, também na 

avaliação que os dirigentes sindicais fazem do PRONAF, reforçada por 

considerações quanto à posse efetiva, como: “A maior dificuldade que a gente 

encontra é a questão que nós temos hoje de muito trabalhador que não tem terra. 

Ele trabalha de meeiro e pra conseguir essa linha de crédito ele vai ter que pedir 

uma carta de anuência. Dificilmente esse proprietário vai querer dar essa carta de 

anuência pra esse tipo de trabalhador. O banco diz: eu tenho esse crédito, mas na 

realidade ele [trabalhador] não tem a terra pra trabalhar”. 

Na Tabela 47 observa-se que parcela considerável dos beneficiários é 

constituída de parceiros  (32,5%).  Se  acrescentados  os  que  foram caracterizados

128 Aliás, os depoimentos dos técnicos quanto às possibilidades de mudança de grupo dos agricultores do Grupo 
B para outros, após  a terceira e última operação de crédito, são semelhantes aos dos agentes de 
desenvolvimento – em torno de 30%. 



202

como posseiros, cessionários e comanditários, esse percentual passa para 52,7%, 

enquanto os proprietários representam apenas 25% dos beneficiários e 24,%  do

total, ratificando, assim, a inclusão de agricultores pobres através dessa linha de 

crédito. Por outro lado, dentre os que não foram beneficiados com credito, 62,3% 

são agricultores com situação precária de controle sobre a gleba, principalmente 

posseiros e parceiros (46,8%), demonstrando que ainda existem obstáculos 

importantes para  o acesso129.

Em aparente paradoxo, observa-se a existência de 22,2% de proprietários 

dentre os que não foram financiados, o que aponta na direção das diferentes formas 

de resistência e de receio de compromissos com o banco indicadas pelos 

mediadores nas entrevistas realizadas. 

         Tabela 47 – Formas de ocupação dos entrevistados 
(beneficiários ou não) 

Discriminação Não % Sim % Total % 
Assentado da reforma agrária 1 2,2 2 2,4 3 2,3 
Cessionário 3 6,7 3 3,6 6 4,7 
Comanditário 1 2,2 2 2,4 3 2,3 
Herdeiro 2 4,4 0 0,0 2 1,6 
Meeiro 1 2,2 0 0,0 1 0,8 
Parceiro 13 28,9 29 34,5 42 32,5 
Pescador artesanal 0 0,0 1 1,2 1 0,8 
Posseiro 8 17,9 9 10,7 17 13,2 
Proprietário 10 22,2 21 25,0 31 24,1 
Não declarou (a forma de
ocupação)

6 13,3 17 20,2 23 17,7 

Total 45 100,0 84 100,0 129 100,0 
Fonte: Pesquisa De Campo. 

129 Não se deve olvidar que, no ano em que foi realizada a pesquisa, o BN ainda exigia aval do proprietário para 
os portadores de carta de anuência bem como outros tipos de aval, o que deve ter deixado de fora um número 
significativo dessas famílias.
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Gráfico 5 – Forma de ocupação dos entrevistados (beneficiários ou não) 

ser uma atitude deliberada  negar informação, por desconfiança. Essa atitude seria 

fruto do receio de dar a conhecer a exis
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A Tabela 48 dá uma idéia da situação de documentação dos 

estabelecimentos. Do total de agricultores beneficiados, 48,9% declararam possuir 

algum documento vinculado à gleba onde trabalhavam (escritura pública, escritura 

particular, contrato de parceria, comprovante de pagamento do INCRA, declaração 

de doação, etc.), enquanto apenas 8,3% declararam não possuir nenhum 

documento. Do total entrevistado, apenas 47,5% possuíam qualquer documento que 

significasse um controle sobre a gleba onde trabalhavam. Nesse item, 41,6% não 

declararam a posse de qualquer documentação, o que faz supor a possibilidade de 

tência de um comprovante relacionado com 

a forma de ocupação, por conta da insegurança da condição de trabalho do 

agricultor ou diante da possibilidade de ver-se prejudicado a partir de qualquer 

exigência posterior da parte do banco. 

Um percentual de 44,4%, entre os que não possuíam crédito, também não 

deu qualquer informação a respeito da existência ou não de documentação, o que 

pode confirmar esse medo por parte dos agricultores. 
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Tabela  48 – Documentação existente do estabelecimento
por entrevistado

Tipos de documento Não % Sim % Total % 
Carteira de pescador 0 0,0 1 1,2 1 0,8 
Certidão de herança 1 2,2 0 0,0 1 0,8 
Contrato de parceria 2 4,4 11 13,1 13 10,1 
Declaração de doação 0 0,0 1 1,2 1 0,8 
Declaração do itr 3 6,7 3 3,6 6 4,7 
Escritura particular 3 6,7 5 6,0 8 6,2 
Escritura pública compra / venda 6 13,3 12 14,3 18 14,0 
INCRA 4 8,9 9 10,7 13 10,1 
Sem documentação 6 13,4 7 8,3 13 10,1 
Não declarou 20 44,4 35 41,6 55 42,4 

Total 45 100,0 84 100,0 129 100,0
Fonte: Pesquisa de campo 

, o controle sobre erra por parte dos agricultores pobres é 

uma questão que se repete constantemente, quando se analisam as principais 

d cionalização do P ONA . E algu muni ios, e s 

d onta da 

fundiária, sendo necessária uma maior intervenção do Estado. Mas esbarra-se na 

q os públicos que po iam r e  tra , co é na  

 uma das en as. “Solicitei do governo um le tam top ico  

dois anos um rapaz apareceu [para fazer], com mais dois anos ele voltou pra dizer 

que tin

Como se nota a t

ificuldades na opera R F B m ns cíp ssa

ificuldades se acentuam, por c precariedade nos sistemas de regularização 

ualidade dos serviç der  faze sse balho mo rrado

em trevist van ento ográf . Com

ha perdido o que tinha feito, com mais dois anos disse que ia preparar o 

documento e já faz uns quatro anos e esse documento não chegou ainda”.

Esse depoimento retrata um pouco a natureza de algumas ações de apoio às 

políticas no meio rural, cuja ineficácia compromete sua implementação, além de 

reforçar a falta de credibilidade nos governos. Como um ciclo vicioso, esse 

descrédito alimenta a resistência das famílias rurais às propostas de mudança e 

reforça condutas de não-cooperação. 

3.2.7 Possibilidades de avanço 

Quanto a outros fatores que motivaram as famílias rurais do Grupo B, os 

agentes foram consultados sobre a possibilidade de mudança de grupo após as três 

operações regulamentares. Os argüidos, em sua quase totalidade, usando como 

argumento as dificuldades, maiores ou menores, avaliaram que 20 a 30% dos 
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beneficiários poderiam “dar esse salto”, demandando futuramente financiamento do 

PRONAF C. De modo geral, estes foram os argumentos: 

Alguns beneficiados, por possuírem uma gleba de terra, ainda que 

 segunda operação, essa 

ma base local ou regional de comercialização. 

esso.

onstitui também 

através de escritura particular, teriam maior condição para ampliar sua 

renda. Mesmo porque, alguns já poderiam ser classificados como 

pertencendo ao Grupo C, não ocorrendo isso por acomodação do 

técnico e pelo receio do próprio agricultor em comprometer-se com 

débitos maiores.

Parte dos financiados já apresentava, numa

capacidade de “promoção”. Uns porque empreenderam pequenos 

negócios associados, otimizando meios de produção, como os 

criadores de peixe em cativeiro, e outros, mesmo individualmente, 

enveredando por atividades de maior valor agregado e mais intensivas, 

como é o caso dos apicultores e dos caprinocultores. Todos são 

beneficiados por u

Em geral, os agricultores beneficiados que não possuíam um controle 

mínimo sobre a terra foram considerados nas entrevistas com os 

mediadores como impossibilitados de se promoverem. 

Muitos agricultores (com a anuência de mediadores) persistiam em 

utilizar os recursos para compra de grandes animais, que exigem mais 

espaço para manejo e reprodução. Mesmo assegurando a amortização 

do empréstimo, isso poderia ser determinante para não terem suc

A ausência de apoio técnico adequado para empreender atividades 

que possam resultar em pequenos negócios, como parte de uma 

cadeia produtiva ou como um nicho de mercado local, c

uma ameaça para o sucesso dos financiamentos.

Também constituem empecilho para isso problemas dos seguintes 

tipos: dificuldade para acessar os serviços de apoio, que se localizam, 

muitas vezes, precariamente, na cidade; impossibilidade de 

deslocamento e locomoção, principalmente em determinadas épocas 

do ano; falta de informação quanto às vantagens e aos meios 

necessários para essa mudança; e dificuldade para associar-se, 

mesmo que informalmente.
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Alé d

financiado co

para constitu

o limite dess

possibilitam a

Mesmo

referências às possibilidades de autonomia dos agricultores familiares do Grupo B, 

mais a

ue apenas 30%, em média, dos beneficiados poderão ter 

acesso

s”.

edominante, tal como ocorre 

m isso, não devem ser relegadas aquelas observações quanto ao valor 

mo limite superior do PRONAF B, tido quase sempre como insuficiente 

ir-se de linha de uma investimento em crédito rural. Alguns alegam que 

es recursos e os prazos de pagamento, como investimentos, não 

utonomia.

 quando indagados, os mediadores entrevistados fizeram raras 

dequadas para a promoção deles, o que deixa transparecer que, em geral, a  

preocupação central desses mediadores seria com  o acesso ao crédito. 

Tem sido razão de preocupação para os mediadores, principalmente para a 

assistência técnica, o limite estabelecido de três financiamentos para o PRONAF B, 

pois a perspectiva é de q

, no futuro, ao crédito do Grupo C. A afirmação de um deles retrata bem esse 

aspecto: “Os agricultores vão ficar pensando: ‘consegui tudo isso e agora não vou 

poder mais fazer outra operação’. Puxa! Eu até nem disse ainda aos meus clientes 

que são três anos [operações]. Espero que haja uma mudança nas norma

Ao serem indagados sobre a situação daqueles que não conseguiram acesso 

ao PRONAF B, os entrevistados apontaram diversas situações: “Quem não tem 

PRONAF é aposentado da prefeitura, aposentado ou pescador , não tem como 

resolver”.“O pescador pede dinheiro emprestado ao intermediário, o agricultor vive 

pendurado no comércio, é sustentado 5-6 meses e depois trabalha para pagar, vive 

da mão-de-obra alugada ou de aposentadoria”. “Os “sem-crédito” mendigam na 

prefeitura a procura de um remédio [...] se vendem a políticos”.

Desse modo, o desconhecimento de 80% dos agricultores pesquisados 

quanto à existência de outros grupos de crédito no PRONAF, além de ser uma 

decorrência da inexperiência da maioria na participação em grupos (93%), 

demonstra o isolamento a que eles estão submetidos.

3.2.8   Novas oportunidades de ocupação

Parte dos parceiros acentuou a importância desses recursos para se iniciar 

um dinamismo nos municípios e daí surgirem novas oportunidades de negócios. 

Embora o banco tenha dificuldade de atendimento a atividades não-agrícolas 

informais, essa é a forma de ocupação secundária pr
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com a comercialização de pequenas confecções. Dois entrevistados do agente 

financ ção de clientes para o banco, 

porque os custos da operação são negociados e reduzem-se os riscos. Além disso, 

essa a

para a educação e a promoção da cidadania.130 O depoimento 

de um

mília.

eiro acentuaram a conveniência dessa amplia

mpliação da clientela pode resultar em novos negócios rurais, como seria a 

parceira para compra de trator, de máquinas, ou a montagem de pequenas unidades 

de beneficiamento. 

Uma experiência recente de ação do arranjo institucional na Região Oeste do 

Rio Grande do Norte - no caso, a realização  de uma feira específica para 

agricultores familiares do Grupo B - constitui-se em exemplo marcante dessa ordem. 

Nesse evento foram expostos animais e serviços adequados para pequenos 

negócios e realizaram-se reuniões técnicas e negócios, com apoio dos mediadores. 

Na oportunidade, diversos aspectos socioculturais e ambientais foram abordados, de 

grande importância 

 gerente do BNB é revelador da importância de casos semelhantes.“Nessa

feira, foram 400 produtores envolvidos – 400 mil reais de aplicação, quase quatro mil 

caprinos. Compra de animais de qualidade, garantida pela presença de técnicos e 

veterinários no evento, tanto do banco quanto da EMATER. Esse agricultor nunca 

teve condições de participar de um episódio desse, com o dinheiro dele para 

comprar os animais e discutir idéias com técnicos e outros produtores”.

Outros parceiros entrevistados divisavam a oportunidade para expandir o 

microcrédito131 no atendimento de necessidades que estivessem fora das normas do  

PRONAF. Também surgiram depoimentos dos que não vislumbravam qualquer 

interesse do público do PRONAF B quanto ao microcrédito.

Para os que apontavam para essa necessidade, as oportunidades de acesso 

a crédito devem ser aproveitadas para a realização de novos negócios, com 

capacitação, para que se vislumbre uma mudança de renda efetiva na fa

Por outro lado, no bojo dos depoimentos de diversos entrevistados de todos 

os organismos do arranjo está  contido um aspecto cultural relevante quanto à idéia 

de melhoria de vida para os agricultores, que é esse esforço para a criação de 

animais de grande porte.

130 Um gerente do banco depôs sobre um recente evento dessa natureza, realizado  no município de Itaú (RN).
130 No caso do BNB, existem  o Crediamigo e, mais recentemente, o CrediNordeste, segundo informações de um 
agente entrevistado. 
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Essa conduta tem gerado, no contexto desses parceiros, um debate 

interessante quanto à responsabilidade dos mediadores por determinados 

financiamentos – como para compra de bovinos - para quem não tem terra ou tem 

contro

erações do PRONAF B, a ponto de um técnico afirmar: 

“financ

 bem sucedidas algumas experiências de atuação dos conselhos a 

respei

aiolas e o custo 

baixou

ílias.

Tabela 49 – Composição da renda principal 

le sobre pequenas glebas. Isso porque, apesar da reconhecida incapacidade 

de suporte dessas áreas, muitas no semi-árido, e da inexistência de condições de 

alimentação suplementar, o financiamento dessa atividade permanece sendo item 

importante na pauta de op

iamento aqui só sai para compra de boi de serviço, de vaca [...] melhora 

bastante”.

É importante registrar que as novas oportunidades também carecem de 

estudos técnicos, de capacitação dos agricultores e de assistência técnica 

adequada, como vislumbra um dos presidentes de sindicato: “A gente tem 

esclarecido mais ou menos como é, porque o cara tem que investir num negócio que 

ele entenda. Por exemplo: ele não entende nada de bode, ele vai ter um trabalho 

perdido [...] em termos de horta, com certeza ele pode se dar bem”.

Foram

to desses novos espaços, que vão além da mera homologação de propostas 

de crédito. Assim foi o caso de um projeto de piscicultura no município de Ceará 

Mirim, narrado pelo presidente do CMDRS: “Nós começamos com 56 pessoas, com 

a capacitação através do SENAC e da EMPARN para criar tilápia em tanque-rede. 

Se eles fossem comprar as gaiolas o valor seria de 730 reais. Como os recursos do 

PRONAF B não davam, nós tivemos que treiná-los pra fazer as g

 para 320 reais. O atraso inicial nos pagamentos está sendo resolvido agora 

pela associação, com a venda dos peixes. Hoje, um projeto desse não aconteceria, 

porque você não ia ter diversos membros participando e a entidade [CMDRS} com 

poder de convencimento em cima daquele povo”.

A importância dessa discussão se materializou com os resultados da 

pesquisa sobre a composição de renda dos beneficiários e não-beneficiários do 

crédito - agricultores e pescadores artesanais (Tabela 49). Pode-se observar que as 

principais fontes de renda para os entrevistados foram a agricultura (61,2%) e a 

aposentadoria (15,4%). O beneficiamento de produtos no estabelecimento, como 

forma de agregar valor, é pouco representativo (0,8%). Se excluídos os pescadores, 

a agricultura representará 68,1% da renda das fam
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Tipos de renda Nº %
Agricultura 79 61,2
Agroindústria 1 0,8
Aluguel 1 0,8
Artesanato de pneus 1 0,8
Aposentadoria 20 15,4
Assalariado privado 3 2,3
Pesca 13 10,1
Servidor público 1 0,8
Outras transferências 8 6,2
Não possui 2 1,6

Total 129 100,0
Fonte: Pesquisa de campo. 

Gráfico 6 – Composição da renda principal

61,2

0,8

0,8

15,5

10,1

0,8

6,2

0 10 20 30 40 50 60 70

Agricultura

Agroindústria

Aluguel

Aposentadoria

rvidor Público

p
o

 d

Frequência

0,8Artesanato de PneusT
i

2,3ivado

n
d

a

1,6Não Possuí

Assalariado Pr

e 
R

e

Pesca

Se

Outras Transferências

Esta pesquisa revela ainda que ¾ das famílias rurais não possuem outras 

formas de rendimento na sua estratégia de sobrevivência (Tabela 50).

Tabela 50  - Composição da renda complementar
Tipo de renda Nº %

Nenhuma forma complementar de renda 95 73,5
Ajuda de parente 1 0,8
Outras atividades(*) 12 9,4
Aposentadoria 11 8,4
Servidor público 2 1,6
Assalariado privado 4 3,1
Bolsa-escola 2 1,6
Seguro-defeso 2 1,6

Total 129 100,0
Fonte: Pesquisa De Campo. 
(*} Confecção de vassouras, apicultura, artesanato, corte e costura, e
beneficiamento de pescad

ativas suplementares de renda para a família 

fica ainda mais evidente quando se analisa a possibilidade de uma terceira 

o.

Essa dificuldade quanto a altern
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alternativa. Nesse caso, observa-se que 91,3%  das famílias não dispõem dessa 

possibilidade em sua estratégia de sobrevivência (Tabela 51). 

Tabela 51 – Composição da renda complementar 2 
N° %Tipo de renda 

Não possui nenhuma fonte de renda 118 91,3
Agricultor 2 1,6
Oleiro 1 0,8
Assalariado privado 2 1,6
Seguro-defeso 4 3,1
Bolsa-escola 2 1,6

Total 129 100,0
Fonte: Pesquisa de campo. 

De certa forma, a pesquisa com os agricultores  demonstra também que o uso 

de crédito pode ter outro propósito que não o de fazer agricultura (Tabela 52). Isso 

porque, dentre os que operavam com o banco,

crédito, tais como: empréstimo pessoal, empréstimo comercial e microcrédito, dentre 

outros. Dos mutuários de PRONAF B pesquisados, 53% também se utilizavam 

dessa mesma estratégia, embora os não-beneficiados tivessem recorrido mais a 

linhas convencionais do banco, particularmente ao crédito pessoal e comercial, em 

que os encargos financeiros são maiores. Nesses casos estavam enquadrados 

54,8%

 71% o faziam com outros tipos de 

 dos entrevistados. 

Tabela 52 – Operação de crédito realizadas ( beneficiário ou não) 
Tipos de empréstimo Não % Sim % Total % 

Empréstimo pessoal 7 50,0 6 35,3 13 41,9 
Crédito rural 4 28,7 5 29,5 9 29,0 
Empréstimo comercial 1 7,1 3 17,6 4 12,9 
Microcrédito 1 7,1 0 0,0 1 3,3 
Outros 1 7,1 3 17,6 4 12,9 

total 14 100,0 17 100,0 31 100,0 
Fonte: Pesquisa de Campo 

Estes últimos dados remetem a uma discussão anterior com respeito a natureza 

do PRONAF B vis a vis  outros tipos de crédito e à percepção dos potenciais 

usuários ento de 

suas necessidade. Como as exigências de acesso ao PRONAF B são menores que 

para outros tipos de crédito, é improvável a opção da maioria dos agricultores por 

fina aiores, senã or fa e inf aç

quanto as oportunidades de financiamento existentes para atendim

nciamento de custos m o p lta d orm ão.
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CONCLUSÕES

entado, menos por 

deficiência das normas do SNCR que pelas regras formais e informais que regem as 

relações do sistema financeiro em geral e deste com os demais mediadores do 

arranjo institucional que dá apoio a essa  política pública.

Desde os últimos anos da década de 90, principalmente, como resultado da 

atuação de organismos de representação desses excluídos e da ação de 

movim

litaria no futuro uma vida 

autôno

ma subcidadania –, o controle precário sobre as áreas de 

cultivo

quadro de dificuldades e cristaliza uma trajetória de 

isolam

Todo esforço empreendido para a modernização da agricultura, apesar dos 

resultados econômicos, não alterou a situação de pobreza da maioria da população 

rural brasileira. A política de crédito rural – carro-chefe da transformação tecnológica 

do campo – frustrou a expectativa de desenvolvimento rural sust

entos internacionais, as agendas de governo têm privilegiado a concepção de 

políticas públicas voltadas à correção das desigualdades. Assim tem ocorrido com o  

PRONAF, cuja concepção inicial, com as mudanças que se fizeram posteriormente, 

apontam nessa direção. 

No entanto o sucesso do PRONAF, e particularmente a ampliação do quadro 

de beneficiários observada nos últimos dois anos (2003-2004), não sanou óbices  

importantes, principalmente aqueles cuja solução possibi

ma para os agricultores mais pobres, que os tornassem menos dependentes 

desse tipo de ação pública.

O ambiente institucional forjado contém obstáculos muito importantes para 

que ocorra uma mudança substancial na vida dos agricultores mais pobres. Da parte 

desses grupos, servem de exemplo, pelo menos: as condições sócio-educacionais – 

muitas vezes beirando u

, a desconfiança e a falta de maiores informações quanto à natureza dessa 

política e o desconhecimento de como se constroem relações de reciprocidade com 

os agentes financeiros. Além disso, a resistência a empreender ações que 

potencializem seus esforços sob qualquer forma de cooperação recíproca também 

contribui para agravar esse 

ento e de dependência desse grupo social.

Os agentes mediadores que apóiam essa intervenção – mesmo respeitando-

se esforços realizados – se revelam carentes de condições técnicas e de infra-

estrutura adequada ao trabalho, depreciam, muitas vezes, a real potencialidade 
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dessa nova clientela de crédito – o que também contribuí para uma baixa eficiência 

de suas ações –, não privilegiam esforços integrados, desenvolvem atividades 

paralelas, são pouco criativos e possuem diferentes percepções  do caráter dessas 

intervenções.

Esta pesquisa demonstrou que o arranjo institucional que dá apoio ao 

PRONAF B, paradoxalmente, mesmo sendo importante na implementação desse 

progra

ificuldades para um salto qualitativo da inserção dos agricultores e 

pesca

ção mais inventiva frente ao objeto de trabalho. Um certo 

conhe

suposta parceria.

ma, apresenta relevantes empecilhos para a ampliação de sua base social, tal 

como afirma Ricardo Abramovay, já referido anteriormente. Os números 

apresentados caracterizam bem os agricultores beneficiados e os não- beneficiados, 

suas atitudes frente às regras do programa e suas percepções a respeito dos 

mediadores diretamente envolvidos com seu cotidiano de interesses. Por outro lado, 

as entrevistas com os parceiros denunciam muitos “ruídos” nessa mediação, que 

reforçam as d

dores pobres. 

 De princípio, o próprio “arranjo” para a realização desta pesquisa, desde as 

reuniões com os técnicos para discussão do questionário a ser aplicado com os 

agricultores até as articulações feitas para viabilizar as entrevistas com os 

representantes dos organismos mediadores, constituiu-se também em teste para a 

hipótese desta tese. Isso porque, nessas atividades preliminares da pesquisa, foram 

diversas as oportunidades de se conhecer um pouco da estrutura interna desse

organismo público de assistência técnica e das dificuldades do pessoal técnico e de 

representações locais para empreenderem ações, fora de seu cotidiano, que 

exigissem uma atua

cimento prévio do que seriam as percepções do agricultor, de sua realidade, e 

a preocupação em assegurar uma certa hegemonia do órgão no concerto do arranjo 

institucional findam influindo nesse processo.

A insuficiência de infra-estrutura nos escritórios locais dos organismos de 

assistência técnica não condiz com a geração efetiva de recursos financeiros para o 

órgão, originados da cobrança de uma taxa de assistência técnica. Quando das 

entrevistas foram feitas algumas estimativas desses valores pelo entrevistador 

juntamente com os técnicos, revelando-se que  essas deficiências não se 

justificavam e que sua permanência estaria ocasionando uma excessiva 

dependência para com a prefeitura local, fato que não pode ser confundido com uma 
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O baixo nível de inadimplência nas operações de crédito se dá mais por 

restrições informais a que estão submetidos os agricultores familiares que por 

respei

to constantes dos contratos de operações de crédito.  

imento de 

associ

em

sendo

solução das 

demandas.

to à formalidade dos contratos – em muitos casos, celebrados sem a devida 

compreensão de seus signatários. A realização do compromisso, em vez de advir 

dos benefícios derivados dessa troca entre o beneficiário e o agente financeiro, 

estava mais afeta a outros aspectos peculiares dessa relação: à consciência da 

obrigação de cumprir, ao desejo de não sofrer restrições e de evitar prejuízo para 

outras pessoas mais próximas. Isso ocorria mesmo nas ocasiões em que o agricultor 

era injustamente penalizado, por não compreender e não atender à lógica dos 

prazos de pagamen

Um aspecto marcante da pesquisa está relacionado com a resistência desse 

grupo ao associativismo, mormente quando posto em confronto com as exigências 

de mobilização, que é uma característica do PRONAF. Transparecem nesse caso, 

uma certa desconfiança e um distanciamento das relações de associativismo fora da 

família ampliada e a pouca importância que os agentes mediadores dão a essa 

prática e às possibilidades destas se efetivarem nos hábitos das famílias rurais.

As experiências de associativismo mais comuns no PRONAF estão 

relacionadas com a criação de pequenos grupos, por exigência do agente financeiro 

no ato de contratação do financiamento, no que têm contribuído os demais 

parceiros. Outra experiência, menos comum, está relacionada com o surg

ações comunitárias rurais, motivadas por demandas pontuais de interesse 

mais geral, passíveis de atendimento através de outras políticas públicas. Nesses 

casos, tem sido importante a participação de ONGs operando no local.

Essa indisposição para a cooperação e a reciprocidade, consubstanciada 

numa associação formal ou informal, tem seu reforço no próprio transcurso da 

atuação dos  parceiros de PRONAF. Uma evidência disso é a maneira como v

 posta em prática a assistência técnica, com uma ação voltada para o 

atendimento individual, em detrimento do coletivo, o que é um legado da 

modernização conservadora, em que as visitas do técnico se realizavam nos moldes 

da agricultura “no nível de empresa rural”. É significativa nesse aspecto, a ausência 

de uma metodologia de extensão voltada para ações coletivas, num momento em 

que se amplia o espaço de atendimento e em que prevalece um tipo de  clientela 

para o qual o atendimento individualizado é impraticável e impróprio à 
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De fato, os parceiros que apóiam essa política pública, quando não dão o 

devido crédito para a construção de novas institucionalidades, que privilegiem o 

esforço comum e a engenhosidade, negam a possibilidade mais efetiva de mudança 

de vida dessas populações pobres e reforçam o ambiente de descrédito e de 

frustração diante de iniciativas dessa natureza.

Na presença dessas condições, o ambiente institucional reproduz a falta de 

civismo em que apenas prevalecem interesses pessoais – inadequados –, em 

detrimento dos grupos, como foi estudado por Robert Putnam (1996) quando 

pesquisava na Itália as razões que moviam os indivíduos que demandavam 

organismos públicos em diferentes regiões daquele país.

A transmissão de informações relativas ao PRONAF B junto ao público-alvo e 

a outr

istencialista.

to em que um interessado 

procur

au de confiança do 

agricu

as políticas públicas às quais se adita para efetivar mudanças tem sido mais 

um óbice para a adesão dos beneficiários. Nesse sentido, as informações, em 

muitas ocasiões, criam, nos grupos de beneficiários, expectativas negativas em dois 

extremos: um receio de comprometer-se com ação pública e o que é mais grave – a 

percepção de que estão frente a uma política ass

São também significativos os limites de transmissão de informação quando 

esta se faz a partir de instâncias centrais de governo e veiculadas na grande 

imprensa, principalmente em rádios e televisão. De fato, como não é explicitado o 

tempo em que as coisas de fato podem materializar-se, as notícias se chocam 

diretamente com o que efetivamente acontece no momen

a ter acesso a determinada ação pública. Nesse particular, os organismos de 

mediação, resistentes a mudanças e necessitando de um determinado tempo para 

se adequarem, não conseguem dar seqüência ao que é demandado. Isso para não 

falar de outros entraves institucionais não observados quando da concepção das 

políticas.

Existe uma aparente falta de sentido quanto ao gr

ltor nos organismos de apoio – entre as opções de escolha e as  razões do 

agricultor para fazê-las –, revelando níveis de racionalidade limitada. Dessa 

racionalidade, pontifica, como causa, sobretudo, a transferência parcial de 

informações por parte do próprio arranjo. De fato, por exemplo, alguns agentes 

negligenciam informações quanto às etapas que devem percorrer os pretendentes 

ao crédito, enquanto outros incorrem em erros semelhantes por não esclarecerem 
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convenientemente o pretendente sobre os compromissos que assume ao optar pelo 

crédito.

 Por outro lado, a intervenção dos atores de mediação nessas demandas, 

condic

vação, de uma permanente avaliação da demanda local para esses 

serviço

 produtivista  do crédito e os limites 

de fina

o.

ionando seu apoio a propostas que contemplem apenas determinadas 

atividades, limita as oportunidades de realização desses grupos para desenvolverem 

suas aptidões com criatividade e autonomia. A insistência em privilegiar atividades 

que não abrem oportunidades mínimas de crescimento na  renda familiar, como a 

aquisição de animal de grande porte, é um exemplo concreto desse procedimento. 

Talvez pudesse constituir-se em exceção, nesses casos, a compra de boi de serviço, 

na perspectiva de que o agricultor pobre auferisse renda adicional com o trabalho do 

animal em outras glebas. Mesmo assim, as propostas de crédito necessitariam, para 

sua apro

s por parte do banco. Essa prestação de serviços, além de localizada e 

sazonal, depende de condições climáticas e da infra-estrutura existente em 

máquinas de propriedade privada e pública. Esta última, muitas vezes com oferta 

abundante em períodos eleitorais, inviabiliza por completo a sobrevivência da 

prestação desses pequenos serviços privados.

Isso vem reforçar a importância da mudança de percepção dos agricultores 

quanto ao caráter mercantil do resultado de seu esforço, para que possam 

compreender a necessidade de utilizar parte dessa força do trabalho familiar na 

direção de novas oportunidades de ganho, menos sujeitas aos ditames da natureza 

e à concorrência de outros interesses locais. Nesse particular, os mediadores podem 

dar contribuição decisiva, na medida em que estejam abertos também para apoiar a 

realização de outras vocações desses grupos além de seu traço mais comum. 

Outro problema institucional relevante está relacionado à ambigüidade desta 

linha do PRONAF, ao pretender dar um sentido apenas mercantil às ações do 

programa. Existe um paradoxo entre a natureza

nciamento frente às características dos usuários, estes muitas vezes sem 

condições plenas de cidadania.

Se já não fossem suficientes os obstáculos desse tipo de ação estatal 

relativos às limitações dos próprios organismos de apoio, resultando na concessão 

de crédito inadequado e na prestação de assistência técnica insatisfatória, existe 

uma incompatibilidade entre as exigências para inserção e a real situação dos 

usuários, para cuja solução o Estado não tem empreendido o esforço necessári
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Com se pode depreender, a expectativa dessa política de crédito seria criar 

vínculos entre os agricultores e o mercado a partir da articulação com o agente 

financeiro e daí estabelecer um certo ciclo virtuoso na trajetória dessas famílias mais 

pobres. Se mantidas as percepções e a forma de atuação dos agentes mediadores, 

principalmente quanto à natureza dos usuários, a finalidade dos créditos e a sua 

aplicaç

tar

compr

dos riscos do agente 

financ

o rural é maior que o 

agríco

tualmente o meio rural. 

ão, a possibilidade de sucesso estará reservada apenas a uma parte menor 

dos atuais beneficiários, como foi reconhecido nas entrevistas. 

O Estado, ao criar grupos de beneficiários em ordem ascendente de renda, 

teve a intenção de que a passagem de um grupo para outro se desse a partir da 

regularidade da relação com o agente financeiro. Esse propósito pode es

ometido porque os riscos do agente financeiro aumentam na proporção direta 

dos limites de financiamento, o que demanda, por parte do banco mais exigência de 

garantias. Essas exigências vão de encontro aos limites institucionais a que estão 

submetidos os agricultores mais pobres, particularmente relativos à precariedade de 

controle dos meios de produção. Nesse particular, a indefinição desses direitos de 

propriedade é determinante, tanto em relação à propensão do mutuário a investir – 

inibindo a realização do capital – quanto em relação à redução 

eiro. Mantida a situação atual, se o crescimento da renda familiar que ensejou 

a mudança de grupo não tiver possibilitado a compra de ativos, como a terra, as 

exigências bancárias poderão impossibilitar  essa mudança.

O PRONAF B, aliando o limite do crédito e o prazo curto de amortização com 

a prioridade de ser crédito agrícola, praticamente inviabiliza negócios fora do meio 

rural que poderiam responder de maneira mais eficiente aos esforços dos grupos de 

demandantes dessa política pública. 

Não é desprezível a limitação que representa na estratégia de sobrevivência 

das famílias rurais a concepção dos organismos que apóiam a política de crédito 

quanto ao significado de atividade rural, tema que ainda não é discutido 

convenientemente, nem, conseqüentemente, tratado com mais propriedade nos 

instrumentos de crédito. Afinal, as pesquisas do Projeto Rurbano têm confirmado, e 

seu coordenador, Graziano da Silva, tem enfatizado, que 

la. Nesse sentido, os limites normativos do agente financeiro, sua 

dependência frente às instâncias de controle e a percepção dos demais agentes de 

mediação estão pondo em risco a realização de oportunidades e de avanço numa 

realidade difusa como se apresenta a
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Não resta dúvida de que um dos obstáculos intransponíveis para a ascensão 

das famílias rurais, no que diz respeito ao limite institucional, tem sido a falta de uma 

definição dos direitos de propriedade no campo que elimine a precariedade sobre o 

controle da terra, possibilite-lhes segurança para disporem do resultado de seu 

trabalho e lhes conceda a autonomia necessária para tomarem  decisões. Nesse 

sentido, além do acesso à terra, as famílias carecem de meios mais simplificados 

para assegurarem seus direitos de uso. 

Por força de uma dicotomia entre a agricultura familiar e a agricultura 

patronal, o encaminhamento das demandas dos dois grupos sociais para a agenda 

pública resultou na formatação de diferentes arranjos institucionais. A tentativa de 

separa

 sanitário. 

 no seu espaço de atuação, têm 

posto

ripts e 

estão ‘gravitacionados” por outros jogos, nos quais o banco é apenas mais um 

r politicamente as posições fez com que esses dois arranjos fossem liderados 

através de dois ministérios: Ministério do Desenvolvimento Agrário – agricultura 

familiar – e Ministério da Agricultura – agricultura patronal. Com essa providência, o 

Estado tem secundarizado as  demandas da agricultura familiar, na proporção em 

que relevantes estruturas de apoio continuam vinculadas a este último organismo. 

Os exemplos mais evidentes são a assistência técnica, o cooperativismo, o sistema 

de abastecimento e as ações de controle

Desse modo, se já não bastassem os problemas institucionais para uma 

integração de políticas mais gerais que fortaleçam a condição das famílias rurais do 

Grupo B na direção de seu acesso ao crédito e da potencialização deste,  o ruído se 

estende também para as necessidades mais imediatas ao sucesso das operações 

de crédito, que são os serviços agrícolas estatais, visto que a condição 

socioeconômica desse grupo não permite o pagamento de serviços privados. 

 A concepção da carreira de agente de desenvolvimento pelo BNB - ator 

relevante para a ampliação da inserção dos agricultores mais pobres -, além do 

contexto político em que foi criada essa carreira e das mudanças que ora se 

verificam no papel do agente de desenvolvimento e

à prova os scripts forjados no transcorrer de atuação do BNB frente às novas 

realidades do rural.

Deduz-se das últimas entrevistas, realizadas com os dirigentes e ex-dirigentes 

do BNB, que, mesmo tendo eles obtido um discutível sucesso interno por harmonizar 

procedimentos e diretrizes, os demais parceiros do arranjo (ainda que estejam 

submetidos à força de uma “coerção construtiva”) possuem seus próprios sc
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coadju

nquiridos está justamente na convicção de que as construções 

coletiv

 pelas experiências de gestão. A racionalidade dos marcos 

legais

 de mudanças, não pode ficar submetido à permanente concentração de 

tarefas

em estudo seminal sobre o TVA, nos 

EUA (

vante. Isso para não falar dos sujeitos diretos dessa ação pública, os 

agricultores e pescadores – com suas próprias normas de conduta, seus hábitos e 

cultura – submetidos a critérios de escolha baseados em uma trajetória que lhes foi 

imposta historicamente. 

Pode-se inferir com clareza que a convergência entre as percepções dos 

dirigentes do banco i

as podem se realizar apenas com base em ações estratégicas concebidas na 

burocracia. A essa racionalidade de meios com relação aos fins, bem weberiana, 

esses atores poderiam, como contraponto também weberiano, acrescentar em sua 

realidade a liberdade política, o que resultaria numa maior compreensão das ações 

individuais e da apreensão dos significados e valores que estão dando sentido a tais 

ações.

Portanto o sucesso de uma empreitada como a que foi posta pelos dirigentes 

e ex-dirigentes do banco necessita de bem mais negociação, consenso e de mais 

tempo que aquele vivido

é apenas um componente das mudanças institucionais, na perspectiva de 

ordenar e estruturar o meio, que, submetido a permanentes experiências individuais 

e coletivas, está permanentemente impregnado de novos modelos mentais de 

interpretação. Essas estruturas são determinadas por propósitos e procedimentos, 

individuais e coletivos, podendo representar características universais dos indivíduos 

e dos grupos, além de singularidades locais.

Por outro lado, num organismo como o BNB, o ambiente interno, propício à 

promoção

, fato confirmado por um dos diretores entrevistados, quando enfatizava a 

importância das relações institucionais na sua gestão: “Para você ter uma idéia, em 

dezembro [2003] eu representava o banco em 22 representações”.

Num extremo, tomando em conta as palavras dos ex-dirigentes do banco, fica 

claro que esse órgão estaria mais focado nos interesses de seu corpo interno e teria 

criado as estruturas para atendimentos desses interesses, em detrimento da 

demanda da parcela da sociedade para a qual os objetivos foram concebidos. Isso 

numa clara alusão à apropriação das metas de organismos através de grupos, aos 

quais faz referência Phillip Seltznick (1949),

apud Richard Scott, 1987). 
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Outro aspecto institucional relevante diz respeito à criação do Banco do 

Nordeste e do BNDE, no ano de 1952. Mesmo que a decisão política da época 

possa não estar na ordem de importância que faz ver o ex-presidente, o 

entend

 objeto de estudo desta tese, há uma questão de 

fundo:

depreciativos acusam a superioridade social dos que já se 

estabe

 relação às que foram sucesso na 

revolu

imento do pesquisado (ex-presidente do banco) quanto aos aspectos que 

nortearam a fundação desses dois organismos tem seu suporte teórico nos estudos 

das relações de clientelismo político do Nordeste com o poder central, tratadas por 

Leal (1997), por Marcel Bursztyn (1990). Tais relações foram construídas 

historicamente e consubstanciadas através dos pactos oligárquicos, estudados por 

Luís Fiori (1995).

Por fim, em se tratando do

 a discussão quanto ao espaço de inserção da agricultura familiar, 

particularmente do grupo de famílias mais pobres, como vem sendo tentado com 

essa linha de crédito rural – PRONAF B.  As mudanças de regras que facilitam a 

inserção das famílias rurais mais pobres tem ocasionado diferentes formas de 

resistência e remete às reflexões de Norbert Elias (2000) quanto ao receio de grupos 

estabelecidos frente à ameaça que pode representar qualquer possibilidade de 

ascensão dos não-estabelecidos – os outsiders.

O preconceito contra aqueles que estão à margem e a estigmatização por 

meio de atributos 

leceram, como faz ver Norbert Elias em suas pesquisas (2000). De fato, 

alguns depoimentos dos agentes entrevistados denunciam essa preocupação dos 

agricultores de maior porte em desqualificar o esforço estatal para ampliar essa base 

social, mormente quanto a uma presumível incapacidade dos beneficiários do 

PRONAF B para dar uma resposta adequada. Além disso, parece importante a 

colaboração dos próprios mediadores da política de crédito para tornar naturais 

esses estigmas, na medida em que reproduzem também esses argumentos e 

expõem o descrédito de soluções alternativas em

ção verde.

Tudo isso vem confirmar a hipótese central deste trabalho, de que a 

dificuldade para ampliar a base social do PRONAF tem seu fundamento no ambiente 

institucional prevalecente, impregnado de velhas convicções, que impedem a 

assimilação das transformações ocorridas na estratégia de sobrevivência das 

populações excluídas. 
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Estas conclusões sugerem que mesmo mudanças estruturais não 

acompanhadas da incorporação de direitos substantivos, como a educação, a 

saúde, a participação, a identificação, etc., poderiam não ter sucesso em seu intento 

de incorporar em definitivo as famílias rurais pobres nos benefícios do progresso 

econô

 o domínio sobre a terra na forma de escritura e registro de 

glebas

lebas implica a 

neces

uas raízes muito mais no sistema de privilégios e exclusão 

que no

rural excluída da 

moder

mico. Enquanto não se verificam possibilidades concretas de uma atuação 

mais integrada no cenário da ação estatal para o meio rural, poderiam ser realizadas 

algumas mudanças mais adequadas à realidade de vida desses grupos sociais 

marginalizados que eliminassem os gargalos de acesso ao crédito. 

Nesse particular,

 rurais não deve ser impedimento para a ascensão dos agricultores a grupos 

superiores, desde que a aplicação dos recursos tenha gerado renda suficiente para 

isso. Poderiam ser acionados, além da experiência do banco com o cliente, outros 

mecanismos negociados de redução de risco, adequados para esse grupo de 

famílias rurais. Isso não impede a possibilidade da regularização de contratos, como 

os de arrendamento ou de parceria, substituindo paulatinamente as cartas de 

anuência, por exemplo.

Essa permanente insegurança quanto à ocupação de g

sidade de se intensificarem os serviços públicos de regularização fundiária e 

de apoio à formalização de contratos de arrendamento e de parceria que estimulem 

inversões em prazo compatíveis com as possibilidades de retorno. 

Sem incorrer na possibilidade de propor um retorno à centralização, 

precedente comum do período anterior à Constituição  de 1988, a manutenção de  

dois ministérios de agricultura (MA e MDA), além de encarecer sem necessidade a 

máquina pública, reforça uma dicotomia (patronal x patronal) que não interessa ao 

meio rural – porque tem s

 concreto das relações prevalecentes. A realidade rural brasileira, por razões 

históricas, conformou essas duas agriculturas, hoje fundamentais para o 

desenvolvimento rural – de um lado, pelo produto e pelos empregos que gera e, do 

outro, pela possibilidade da inserção da maioria da população 

nização.

O MDA carece de serviços para apoio ao desenvolvimento das famílias rurais 

os quais ainda hoje estão vinculados ao Ministério da Agricultura. Separar esses 

serviços pela natureza dos seus beneficiários reforça apenas os argumentos  dos 

que apenas  reconhecem a necessidade da presença de um e extinção do outro  
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grupo no campo. Como não parece possível concretizar qualquer das duas 

situações, está presente na agenda política atual a formatação de serviços agrícolas 

específicos, sem suporte institucional apropriado, desconhecendo os problemas para 

uma separação objetiva, na possibilidade de sua complementaridade na estratégia 

de produção dos dois sistemas grupo, como ocorre particularmente com aquelas 

voltad

o ao maior número possível de usuários, sem prejudicar a 

qualid

o pública, 

enriqu

mitindo o fortalecimento 

as para a defesa animal e vegetal.

Para assegurar o funcionamento mais efetivo do órgão de assistência técnica 

pública e uma presença maior dos técnicos no campo, deve ser promovido um 

programa de desenvolvimento institucional que, além da meritocracia, privilegie a 

mudança de percepção dos técnicos que atuarão com agricultores familiares, 

através de treinamentos. Além disso, deve ser criado um fundo com os recursos 

provenientes da cobrança de assistência técnica por parte dos escritórios locais das 

empresas públicas. Esse fundo deve ser gerido por um pequeno comitê e poderia 

ser constituído pelo próprio órgão de assistência técnica, banco, representação dos 

beneficiários e CMDRS.

Do planejamento estratégico das unidades públicas de assistência técnica 

deve fazer parte uma agenda executiva em que constem todas as ações sociais 

voltadas para o meio rural, de forma que se possam evitar paralelismos e que se 

desenvolvam articuladamente essas ações, com a atuação da extensão.

Como um dos produtos do desenvolvimento institucional da EMATER, deve 

ser concebido um sistema de incentivo para os técnicos, com base em indicadores 

de desempenho, que privilegiem, pelo menos:  o número de agricultores atendidos, 

o esforço do técnico para ampliar a base social e a utilização de metodologias que 

possam levar a informaçã

ade da informação, e que estimulem ações coletivas. 

A atuação sempre crescente das ONGs na assistência técnica aos 

agricultores pobres deve ser estimulada e não deve ser encarada como se elas 

estivessem rivalizando com o Estado, mas sim complementando a açã

ecendo as estratégias de trabalho, transferindo tecnologia social e trocando 

informações sobre as percepções do rural. 

Alguns problemas encontrados na atuação dos organismos de representação 

dos agricultores e de pescadores exigem mudanças nos marcos legais que 

suportam a criação desses organismos, para reestruturar esse sistema de 

representação, separando-os da proteção do Estado e per
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da ca

l de mediação dos CMDRSs, apesar do 

relativ

o PRONAF-Investimento à idéia de território, por ensejar o 

aprove

 seu conhecimento dos seus 

direito

pacidade de mobilização. A mediação de tais organismos nas políticas 

direcionadas para a redução do passivo social não deve ensejar a oportunidade de 

uma prática voltada para a perpetuação de dirigentes nos cargos nem  do 

clientelismo.

As modificações realizadas no pape

o controle do poder local sobre as decisões dos conselhos e de, 

aparentemente,  desburocratizar as solicitações de crédito, não tem apresentado 

soluções mais criativas para a efetivação dos financiamentos na realização de 

oportunidades para melhoria de vida das famílias rurais mais pobres. O PRONAF-

Crédito e o PRONAF-Investimento não podem ficar à margem  das decisões 

coletivas, porque o sucesso das famílias rurais depende da permanente articulação 

dessas duas políticas e o resultado de seus esforços carece de cooperação. A 

vinculação d

itamento mais efetivo das relações de proximidade e uma maior eficiência da 

dinâmica entre fluxos e os produtos sociais existentes, reforça a necessidade dessas 

novas institucionalidades – espaços de negociação das demandas coletivas – e do 

reconhecimento mútuo dos diversos atores existentes. 

O arranjo institucional deve estimular definitivamente novas oportunidades de 

negócios, agrícolas e não-agrícolas, para as famílias rurais mais pobres, em que, 

além do uso mais intensivo dos meios de produção e, particularmente, do fator terra, 

também levem em conta as particularidades dessas famílias quanto às suas 

vocações, seus desejos e à localização de suas residências e locais de trabalho. 

A ausência do Estado na vida desse grupo social tem implicado sérios 

obstáculos para a inserção dos agricultores no sistema produtivo. Deve-se, portanto, 

dar caráter  permanente aos serviços públicos de atendimento ao cidadão do meio 

rural que não apenas o identifiquem, mas que facilitem

s e dos deveres que a cidadania lhe impõe. 
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APÊNDICE 1 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Com o propósito de estudar mais amiúde as razões que frustram as 

xpectativas de sucesso de políticas de crédito rural para uma parte da agricultura 

familiar, optou-se por trabalhar com aq dos através do PRONAF como 

sendo do Grupo B, por serem justamente os mais carentes e aos quais o arranjo 

institucional opõe mais r ências, tanto por 

parte dos agentes financeiros – via custos e riscos de operação, quanto dos demais 

segmentos do arranjo que dá apoio a esta política pública.

s limites de cidadania de 

que sã

no Federal, estimando-se que 37,5% da população 

total s

e

ueles classifica

esistência para enquadramento nas exig

Esses agricultores familiares mais pobres, em sua maioria, estão localizados 

no Nordeste, que concentra quase metade da população pobre do Brasil, sendo que 

no Nordeste rural estão 18% do total de pobres do País (BELIK, 2003). É nesta 

região onde também são mais precárias as condições de acesso ao financiamento, a 

partir da pouca capilaridade dos bancos e da dispersão dos beneficiários. Se isso já 

não fosse determinante, a cultura dominante nos mediadores desta política, a 

dificuldade de realizar novas oportunidades de negócios e o

o objeto essas famílias rurais, impõem barreiras às vezes intransponíveis para 

os pretendentes a empréstimos. 

Por conseguinte, além da opção pelo Grupo B e de focalizar a ação no 

Nordeste, foi escolhido um estado representativo desta Região, em que fosse 

possível levar adiante uma pesquisa dessa natureza. Assim é que, também por 

facilidades de operacionalização, além dessa sua representatividade, o Rio Grande 

do Norte foi selecionado. De fato, apesar de vir melhorando gradativamente o IDH 

desde 1970, todos os 167 municípios do estado são atendidos por alguma forma de 

transferência de renda do Gover

eja de pobres. Outro dado muito representativo desta opção é que 73,6 % dos 

estabelecimentos rurais são classificados como minifúndios, potencias beneficiários 

do PRONAF B (PRRA/RN 2003/06, 2004). 

Além disso, deve ser enfatizada a compreensão da importância da mediação 

dessa política, que passa pela complexidade dos agentes e dos interesses 

envolvidos, pela amplitude dos arranjos e dimensão dos conflitos produzidos. Isso 
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implicaria numa pesquisa muito mais exaustiva, com sucessivas etapas, de modo a 

apropriar-se, em tempos diferentes, da percepção e das escolhas dos envolvidos 

frente às mudanças de marcos legais.

No entanto, as limitações financeiras para levar adiante um trabalho dessa 

ordem

impregnados pelo meio, tanto quanto 

conse

rranjo organizacional, tanto 

da es

é de que o perfil das estruturas mais relevantes 

que co

 este Banco era o 

único

, obrigou uma adequação de espaço e de tempo aos recursos disponíveis, 

resultando na redução das instituições envolvidas e optando-se pelas mais próximas 

do Programa no nível local. A expectativa é de que os resultados deste trabalho 

possam revelar novas nuances desse campo relacional, que ampliaram os scripts

organizacionais, tal qual está previsto em seu referencial teórico, ou seja: que os 

organismos e seus agentes estejam

guem também influir nas escolhas do público-alvo. 

De certa forma, este estudo, além de abrir mais um campo de pesquisa 

importante no institucionalismo, ambiciona apropriar alguns aspectos que vêm 

dificultado a redução da pobreza no meio agrário e que possa trazer mais luz à 

trajetória de vida obedecida por essas populações. O pressuposto, neste caso, é 

que os limites no desempenho das políticas públicas podem decorrer da 

impossibilidade de participar (subcidadania), dos mecanismos locais de resistência 

às mudanças pretendidas e por inadequação do próprio a

trutura, quanto da capacitação técnica e relacional de seus agentes para 

trabalhar com esse tipo de público. 

Daí porque, esta pesquisa foi realizada tomando como referencia apenas os 

operacionalizadores locais mais importantes, como a assistência técnica, o agente 

financeiro, o sindicato rural e o conselho de desenvolvimento, complementando-se 

com a opinião dos agricultores beneficiados e não beneficiados

A análise do ambiente institucional, de certa forma, ficou restrita a fala dos 

seus agentes locais já nomeados, frente aos resultados dos questionários aplicados 

com os agricultores. A perspectiva 

mpõem o conjunto das relações desse ambiente para implantação da política 

de crédito do PRONAF B, possa ser revelado a partir do resultado desse trabalho.

Merece registro o fato de que, dentre os agentes financeiros, apenas foram 

entrevistados representantes do Banco do Nordeste, dado que

financiador do PRONAF para o Grupo B no Rio Grande do Norte. Foram 

objeto desta ação todos os agentes de desenvolvimento das agências financiadoras 

dos municípios pesquisados, com apenas uma exceção, quando, por insistência de 
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um desses funcionários, também foi inquirido um gerente de agência. Esses agentes 

de desenvolvimento, criados pelo Banco do Nordeste no primeiro semestre de 1994,

como

anos

para a

ais haviam feito esse tipo de operação.

Bittencourt (2003), que 

tem co

a anualmente, via 

orçam

executivos do PRONAF no âmbito local, estavam mais próximos dos 

beneficiários e com atribuições de “levar o Banco às famílias rurais”,  como fizeram 

questão de afirmar alguns dos entrevistados da sua direção anterior e da atual. 

Embora os questionários tenham sido aplicados em janeiro/fevereiro de 2004, 

foram escolhidas para a pesquisa as operações contratadas em 2002, por algumas 

razões, tais como: 

1) As perguntas do questionário vão muito além da contratação do crédito, 

embora não tenham se descuidado disso. Julgou-se importante compreender a 

experiência do beneficiário pós-financiamento, porque, além da possibilidade de 

contratação de três operações contínuas, cada uma com prazo máximo de dois 

mortização, em cada etapa se acumulam informações que interfere no 

comportamento do agricultor e do banco, mormente dos agricultores que (em sua 

grande maioria), jam

Havia que se ter, neste caso, um tempo mínimo de maturação, mesmo que 

ainda não suficiente para delinear uma trajetória, um curso de conduta; na outra 

ponta, o banco, ainda com pouca experiência nesse tipo de público e sempre se 

defrontando com fatores de risco, necessita dessa proximidade com o usuário para 

reduzir seus custos de transação. Este agente também precisa de um certo período 

para processar novas informações a respeito de uma clientela tão específica. Essa 

preocupação vem de encontro a alguns estudos, como o de 

nstatado  como causas das dificuldades de acesso ao crédito, a deficiência de 

informações e os altos custos de monitoramento das operações. 

 2) O ano de 2003, quando essa pesquisa foi planejada - primeiro ano de um 

novo governo - foi justamente quando o PRONAF sofreu diversas modificações: nas 

exigências para contratação, na ampliação dos limites de crédito, na intervenção de 

mediadores, no acréscimo de novos grupos de beneficiários e nos critérios de 

financiamento de infra-estrutura local, de forma que, apenas no fim deste ano e 

início de 2004 é que os financiamentos foram normalizados; 

3) Embora a disponibilidade de crédito seja estabelecid

ento fiscal, a contratação das operações ocorre concomitantemente ao 

calendário de operações agrícolas. Isso é mais acentuado quando advêm 

reorientações no sistema, o que foi uma marca do PRONAF em 2003. Nesse 
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aspecto, esta pesquisa corre o risco de espelhar um desempenho institucional 

referenciado por marcos legais que já sofreram mudanças, o que sugere, pelo 

menos, duas oportunidades não excludentes ao pesquisador: de relativizar seus 

resulta

rofundamento das questões, exigentes de 

interdi

 tanto o público alvo 

do PR

nesse sentido, os 

obstác

dos e compreender a dinâmica de transformações a que estão expostas 

essas realidades e/ou confrontar esses resultados pontualmente às alterações de 

regras, no sentido de compreender informações mais recentes que possam ser úteis 

para  fazer alguma prospecção futura.

Não se pode perder de vista que alteração de regras em política pública exige 

um tempo adequado de maturação para a absorção dos seus mediadores, e, 

conseqüentemente para sua reoperacionalização, sem perder o foco na reação do 

público alvo à implementação dessas mudanças institucionais.

Todo esse preâmbulo foi importante para dizer que essa investigação tem que 

ter continuidade, e, não apenas por decorrência de modificações nas regras do jogo, 

mas por conta da necessidade de ap

sciplinaridade, bem como das transformações decorrentes na dinâmica social 

que retroalimenta novos comportamentos dos atores envolvidos. 

No intuito de descortinar esse ambiente institucional, com suas regras, 

convenções, valores e condutas, é que esta pesquisa envolveu

ONAF, beneficiados e não beneficiados, quanto os mediadores dessa política 

de crédito. Com os primeiros foram aplicados questionários fechados, enquanto com 

os mediadores foram realizadas entrevistas abertas. Com o público alvo pretendeu-

se compreender, dentre outros pontos, suas necessidades mais específicas, as 

razões de sua adesão ao PRONAF, como tem se articulado 

ulos encontrados e o que pensa desta e de outras intervenções públicas no 

rural. Com as entrevistas, o propósito foi confrontar as diferentes visões dos 

principais mediadores do arranjo institucional de apoio ao programa quanto às 

especificidades do seu público frente às regras disponíveis, a realidade dos 

organismos que representam, o papel que é reservado às populações mais pobres 

do rural, quanto à efetividade das normas, dentre outros aspectos. 

Dois critérios foram considerados relevantes para dar representatividade a 

esta pesquisa quanto à trajetória obedecida pelos agentes: um primeiro, relacionado 

com as diferentes experiências de crédito no estado, fruto do domínio local de 

determinadas atividades produtivas, que findam influenciando o destino de 

procedimentos singulares. E outro, mais específico para o caso do PRONAF B, em 
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que os mediadores do crédito e seus usuários são influenciados diretamente por 

relações de proximidade num espaço onde essas operações se intensificam.

ios de 

duas z

onários, correspondente a 5% do total dos 3.795 contratos efetivados em 

2002,

o do trabalho, tiveram peso maior na decisão, o 

custo

nteresse demonstrado 

Dentro dessa assertiva, para efetivar este trabalho foram escolhidos 

inicialmente os dez municípios com maior número de operações do PRONAF B no 

Rio Grande do Norte, em 2002, sendo eles, pela ordem em número de operações 

contratadas: Apodi (586), João Câmara (430), Macau (426), Antonio Martins (423), 

Touros (395), Pedra Grande (228), Caraúbas (363), Cerro Corá (240), Umarizal 

(234) e Frutuoso Gomes (221).  Posteriormente, diante da necessidade de dar mais 

representatividade, foram incorporados, aleatoriamente, mais três municíp

onas homogêneas, com diferentes experiências em crédito rural e ainda não 

representada convenientemente na primeira forma de escolha, que privilegiou 

aqueles com maior número de operações. Assim é que foram adicionados os 

municípios de Ceará Mirim (163), Carnaúba dos Dantas (48) e Tenente Laurentino 

(38)

Os 13 municípios selecionados foram divididos em quatro grupos, distribuídos 

consoante região, tempo e custo de deslocamento: Grupo A – Tenente Laurentino, 

Cerro Corá e Carnaúba dos Dantas; Grupo B – Umarizal, Frutuoso Gomes, Antonio 

Martins, Apodi e Caraúbas; Grupo C – Ceará Mirim, Touros e João Câmara; e, 

Grupo D – Macau e Pedra Grande. 

Quando do planejamento desta pesquisa, foi definida a aplicação de 190 

questi

nos dez municípios inicialmente selecionados, aproximadamente 37,5% do 

total de operações de crédito para o Grupo B no estado. O acréscimo de mais três 

municípios não implicou na ampliação do número de questionários, pois foi feita uma 

redistribuição a partir da seleção inicial onde constava maior número de agricultores 

a serem entrevistados. Neste estági

da pesquisa e as dificuldades para seu financiamento.

Os problemas de financiamento fizeram com que se tentasse realizar o 

trabalho via cooperação de pessoas mais próximas dos agricultores, surgindo a 

oportunidade então de fazer uma parceria com a EMATER. Na iminência de não 

poder ser realizada oportunamente a pesquisa, esta cooperação foi estabelecida 

sem acordos formais. Esta decisão foi tomada, ponderando-se então aspectos 

positivos e negativos, tais como: o conhecimento do técnico da sua área de trabalho 

e particularmente da clientela objeto desta pesquisa; o i
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atravé

sas entrevistas com o recebimento dos 

questi

s, diante do 

quadro

pesqu

s da coordenação técnica da EMATER em colaborar com a universidade e em 

analisar o desempenho do órgão; e, do lado dos extensionistas, a oportunidade para 

identificar problemas que possam melhorar suas condições de trabalho; pesou 

negativamente nesta decisão, a possibilidade de influência no resultado de algumas 

questões relacionadas com a eficiência da própria EMATER, como por exemplo, 

àquelas relativas ao grau de confiança do agricultor nos mediadores; até mesmo foi 

levado em conta o risco de que um “olhar acostumado” do técnico pudesse orientar 

em certo sentido algumas respostas.

Este trabalho foi precedido de cinco reuniões regionais, com a presença dos 

responsáveis pelos escritórios dos municípios selecionados. Além do intuito de 

apresentar o questionário, elaborar agenda e dirimir dúvidas, naquela ocasião, essas 

questões foram postas à discussão, com o propósito de reduzir sua influência nos 

resultados. Além disso, todos os resultados foram recebidos diretamente no 

município investigado, na mesma oportunidade em que fizemos as entrevistas com 

cada mediador. Fazer coincidir es

onários, foi importante, por ensejar a oportunidade de agregar informações 

quanto à aplicação dos questionários, via comentários do técnico local.

Este trabalho de pesquisa também teve uma colaboração pontual da 

EMPARN, na pessoa de duas de suas técnicas da área de difusão com pequenos 

agricultores, que acompanharam o pesquisador na aplicação de questionários e na 

realização de entrevistas no Município de Touros. Desta experiência resultou 

também um bom aporte de informações, muito úteis para os objetivos do trabalho.

Um ponto importante que contribuiu para reduzir o número de questionários 

aplicados, foi sem dúvida o excesso de trabalho nos escritórios locai

 pequeno de técnicos alocados e da época em que foi realizada, coincidindo 

com o pique de elaboração dos planos de crédito. Embora tenha trazido evidentes 

transtornos, esse fato teve também seu lado positivo, por ensejar a oportunidade do 

pesquisador conviver mais próximo com os métodos de trabalho utilizados na ponta 

da assistência técnica. Aliás, a própria experiência na organização e execução desta 

isa, as dificuldades financeiras, a opção de apoio e a sua operacionalização, 

tanto na aplicação dos questionários quanto na realização das entrevistas, 

constituiu-se de material muito precioso para a análise do ambiente institucional 

aonde vem sendo implementada esta política.
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Fazendo um resumo quantitativo do trabalho realizado, do total de 

questionários previstos inicialmente, foram aplicadas efetivamente 145 unidades 

(76%), sendo que destes, apenas 129 (89%) foram considerados válidos. Ainda 

assim, o total de questionários aplicados corresponde a 3,8% das operações 

contratadas com PRONAF B, nos municípios pesquisados, o que ainda é 

representativo, tendo em vista um certo padrão de tratamento da questão através de 

um ún

do-se o interlocutor, no 

caso,

 entrevistas, foram realizadas 10 viagens em 18 

dias d

eunião com os Regionais da EMATER, para explicar e discutir os 

questi

 reuniões com a diretoria 

da EM

ico agente financeiro, particularmente no que tange a aplicação das normas 

de contratação e acompanhamento da operação.  Além disso, a mediação do 

PRONAF B através de apenas uma empresa de ATER132, no caso, um órgão 

público, também contribuiu para uma certa homogeneidade de procedimentos, 

apesar de suas peculiaridades na relação com poder local.

Do total de 52 entrevistas previstas no início – quatro por município, foram 

realizadas efetivamente 46 (88%), Neste último caso, os desencontros mais comuns 

decorreram de mudanças na agenda dos agentes locais, às vésperas da visita, e da 

dificuldade para remarcar compromisso, por conta de prazo e de problemas de custo 

para refazer o roteiro de viagem. 

Apenas uma das entrevistas não foi gravada, negan

um presidente de associação comunitária rural, de fazê-la nessa forma de 

registro.

Merece ser observado ainda que, embora estivessem previstos apenas oito 

deslocamentos a partir de Natal, quatro para treinamento e mais quatro para 

recolher questionários e fazer as

e trabalho, totalizando quase 6.000 km de percurso.

O trabalho de campo foi realizado em aproximadamente, 6 meses, desde a 

primeira r

onários, até a última entrevista, realizada com o técnico agrícola do Município 

de Pedra Grande. Não estão incluídos nesse tempo, mais quatro meses, ocupados 

com a preparação e discussão dos questionários e roteiros de entrevista junto ao 

orientador. Nesse período, ainda foram realizadas diversas

ATER e desta com as coordenações e regionais, para viabilizar a aplicação 

dos questionários. Quase que a totalidade das entrevistas foram realizadas pelo 

autor desta pesquisa, excetuando-se apenas quatro delas, no Município de Touros, 

132 Uma exceção pouco significativa se deu no Município de Macau, em que um entrevistado de AT 
representava uma empresa privada individual.
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onde contou com a prestimosa colaboração de técnicas das EMPARN, referenciadas 

anteriormente.

O material pesquisado teve dois tratamentos, conforme a natureza de seu 

conteúdo. Os questionários aplicados com os agricultores foram tabulados e 

representados através do Sistema SPSS 10.0 for Windows. As entrevistas foram 

trabalhadas na seguinte ordem de tratamento: inicialmente, todas as gravações 

foram ‘limpas’ e regravadas em CD-Room, objetivando possíveis reutilizações no 

futuro. Em seguida, foram feitas as transcrições de todo material gravado, sendo 

posteriormente procedida sua leitura minuciosa e registrados todos os aspectos 

importantes que retrataram o ambiente institucional como se operava o PRONAF B, 

na ocasião da pesquisa, nos municípios selecionados. Esses registros foram 

agrupados separadamente das transcrições, por município e na ordem em que 

foram apresentados, com o propósito de ser o mais fiel possível com as narrativas, 

assegurando-se para cada tema tratado, passagens das entrevistas mais 

significativas.
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APÊNDICE 2 

QUESTIONÁRIO

Pesquisa sobre o PRONAF no Rio Grande do Norte 

Avaliação do Ambiente Institucional para Financiamento do PRONAF B:

Agricultores beneficiados e não-beneficiados 

I – Identificação do questionário: ____________________

1.Nome do entrevistado:  __________________________________________________________ 

2.Conhecido por:  ________________________________________________________________ 

3.Município pesquisa

4.Localidade:  ___________________________________________________________________ 

5.Endereço : ____________________________________________________________________ 

6.(      ) Urbano  Rural (      ) 

7.Beneficiário do PRONAF B: (   ) Sim   (      ) Não 

8.Data da entrevista _____ /____/_____     Entrevistador : ________________________________ 

9.Entrevista não realizada: 

(    ) responsável não localizado  (     ) Impossibilidade de acesso   (     ) recusa-se a responder 

Razão da recusa: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

II – Dados gerais sobre o estabelecimento: 

(      ) Reside no povoamento próximo  (      ) Outro ______________________________________  

         Número : __

do:   __________________________________________________________ 

1. Nome da pessoa de referência/ responsável: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

2. Nome do estabelecimento: _______________________________________________________ 

3. Forma de ocupação: ____________________________________________________________ 

4.Documentação existente : ________________________________________________________ 

5. Área total: _____________(hectare/tarefa)       Área explorada : __________________________ 

6.Área contínua :  (     ) Sim      (      ) Não 

7. Situação da residência: 

(      )Local de trabalho      (      )Fora do local de trabalho      (      )Reside na cidade

8. Forma de residência: 
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(      )Reside com a família        (     ) Reside em comum com outras famílias  (      )Reside com outros parentes 

tro __________________________________________ 

PARENTESCO (anos) OCUPAÇÃO INSTRUÇÃO

CUMENTOS

QUE POSSUI 

além da família    (      ) Ou

9. Pessoas que residem no imóvel: 

GRAU DE IDADE CONDIÇÃO DE GRAU DE DO

NOME

      

      

    

     

      

      

      

Obs : Anote os códigos consideran  as seguintes situações 

au de parentesco:

do :

Gr

eferência /responsável; 02 – Cônjugue ; 02 – Filho; 03 – pai/ mãe /sogro/ sogra; 04 – genro/ nora ; 05 – neto (a); 06 – outro 

au de parentesco; 07 – agregados(s); 08 – outro(s). 

Grau de instrução:

 01 – pessoa de r

gr

–  analfabeto; 02 –  apenas lê e escreve o nome;  03 – educação jovens e adultos; 04 –  1ª a 4ª série  completos; 05 –  1ªa 4ª série  

pletos;  06 – 5ª a 8ª  série co leto;  07 – 5ª a 8ª  série incompleto;  08 – 2ª grau completo; 09 – 2º grau incompleto; 10 – nível técnico; 

ior completo; 12 – super r incompleto; 13 – sem ; 4 – não soube informar

01

incom mp

11 – super io  idade escolar  1 . 

Condição de ocupação:

01 – ocupado no imóvel; 02 – ocupado agrícola fora do imóvel (total); 03 – ocupado agrícola fora do imóvel (parcial); 04 – ocupado não 

al com mais de 10 anos. 

ssui:

agrícola fora do imóvel (total); 05 – ocupado não agrícola fora do imóvel (parcial); 06 – inativo com renda; 07 – inativo sem renda; 08 – 

criança menor de 10 anos; 09 – estudante tempo integr

Documentos que po

01 – registro de nascimento; 02 – carteira de identidade; 03 –título de eleitor; 04 – CPF: 05 – outro (especificar) 

10. Composição de renda anual da família 

ORIGEM DA RENDA VALOR ANUAL (R$ 1,00) 

11. Faz algum tipo de poupança? 

(     ) Sim  (     ) Não      Se sim, qual ?  (     ) Banco  (     ) Em casa   (     ) Estoque de animais  
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ou cereais       (     )  Outro __________________________________________________ 

2. Pela ordem de importância, quais as necessidades m is importantes para a família atualmente? (estimular) 

orar          (     ) Cisterna/Água          (     )Escola para as crianças

pliar residência     (    ) Aprender a ler e escrever      (    ) Terra para trabalhar     (     )Luz elétrica       (

tratar a saúde      (     ) Veículo___________ 

mal  de transporte      (     ) Ir para outra região    (     ) Mudar para cidade      (

ato de trabalhadores rurais      (    ) Associação de trabalhadores 

    )Grupo informal de 

______________________________

 participar de grupo 

    (     ) Confiança nas pessoas que fazem parte 

__

_______

ceiras

__________________

antamento com o dono da 

ir, vendendo alguma coisa   (     ) Não tem problema de dinheiro             (     ) 

________

comercial    (     

_____________

1 a

(     ) Casa para m

(    ) Am

)

(     ) Água encanada       (     ) Ani

) Aprender outro ofício     (     ) Eletrodomésticos ______________________________   

(     ) Outro ______________________________ 

III – informações sobre associativismo e uso geral do crédito: 

1.  Participa de alguma associação ? 

(     ) Sim          (     ) Não 

Se sim, qual(is) associação (ções)? (   ) Sindic

rurais   (   ) Associação de produtores     (   ) Cooperativa de produtores      (   ) Clube

 (   ) Associação comunitária  (    ) Associação religiosa    (    ) Associação esportiva   (

agricultores   (    ) Condomínio      (    ) Outro ____

2. O que motivou a adesão a (às) associação?(ções)? 

(     ) Para receber financiamento       (     ) Interesse em

(     ) Por sentir-se isolado 

(     ) Insistência de amigos                (     ) Expectativa de melhorar de vida 

(     ) Necessidade espiritual          (    ) Outra razão _________________________________

3. Se possui mais de uma adesão, qual das associações é mais importante? 

________________________________________________________________________

Por que esta é a mais importante? 

(     ) Tem mais utilidade para a vida              (     ) Traz mais vantagens finan

(     ) É mais importante para a família           (     ) Traz mais resultados no trabalho

(     ) Se sente mais à vontade          (     ) Outra razão ___________

4. Como tem resolvido normalmente seus problemas de dinheiro? 

(     )Pede emprestado ao banco    (     ) Faz adiantamento com intermediário   (     ) Adi

terra   (     ) Vende na folha      (     ) Prefere pedir emprestado a amigos ou parentes 

(    )Sempre dá um jeito de consegu

Outro______________________________________________________________

 5. Se faz empréstimo no banco, qual o tipo? 

(     ) Empréstimo pessoal     (     ) Usa cheque especial      (     ) Crédito rural    (     ) Empréstimo 

) Faz microcrédito      (     ) Outro___________________________

6. Quantas vezes utilizou crédito rural?              

 (     ) Jamais utilizou   (     ) Utilizou apenas uma vez     

(     ) Utilizou mais de uma vez, e não utiliza mais     (     ) Sempre utiliza 

7.  Se deixou de utilizar crédito rural, porquê o fez? 



249

(     ) Está impedido pois deve ao banco     (     ) Está irregular com o SPC     (     ) Não tem CPF ou está vencido   

(     ) Não conseguiu avalista   (     ) Não utilizou porque não quis    (    ) Sem razão aparente,o banco não aprovou 

_______________

__________________________________

gosta de dever a bancos  (   ) Dá muito trabalho     (   ) Tem 

  ) Sim, mas não consegui 

e sim, quantas vezes _____________________ 

  (    ) Coletivo – valor (R$):_______________ 

    (   ) Máquinas/equipamentos 

ção? 

        (   ) 

______________________________________________

antes               (    ) Por insistência do técnico 

ia

erativa    ( )

 extensão privada    (    ) 

Não lembra     (  ) 

___________

9. Já participou de outros grupos de crédito do PRONAF? 

( ) Não atendeu a exigência de documento (s) __

(     ) Outro ____________________________________

8. Se jamais utilizou, qual a razão? 

(   ) Não gosta de dever favor a ninguém    (    ) Não 

medo de dever     (    ) Não gosta de se humilhar   (   ) Não pretende dar conta de sua vida para outras pessoas ( ) 

Outro _____________________________________________ 

IV – Utilização do PRONAF B: 

1. Solicitou financiamento do PRONAF B em 2002? 

(     ) Sim, e fui atendido              (

(     ) Iniciei mas desisti                (     ) Não solicitei 

(     ) Outro______________________________________________________________________ 

2. Já utilizou o PRONAF B antes? 

(     ) Sim      (     ) Não       (     ) S

(     ) Individual – valor (R$):____________________

3. Para que foi (eram) utilizado(s) o(s) crédito(s)? 

(   ) Agricultura        (   ) Animais       (   ) Construção

(   ) Outro_______________________________________________________________________ 

4. Através de que forma de Associa

(   ) Cooperativa         (   ) Associação formal          (   ) Grupo até 5 produtores

(   ) Grupo com mais de 5 e menos de 12 produtores       (   ) Grupo com mais de doze produtores 

Nenhuma forma de associação 

5. Se associado a grupo para obter crédito, qual a relação existente com as pessoas? 

(   ) Familiares          (    ) Amigos      (    ) Conhecidos          (    ) Desconhecidos 

(   )Outro__________________________

6. O que o levou a associar-se nesses grupos? 

(    ) Mais confiança nas pessoas                               (    ) Mais facilidade para conseguir as coisas 

(    ) Mais ajuda entre os particip

(    ) Maior certeza dos resultados              (    ) Por insistência do banco

(    ) Por insistência dos conhecidos                            (    ) Por insistência da famíl

(    ) Outro______________________________________________________________________ 

7. Como tomou conhecimento do PRONAF B?

(    ) Banco       (    ) Vizinho      (    ) Parente      (    ) Associação      (    ) Sindicato  (    ) Coop

Político   (    ) Prefeitura   (    ) Técnico de extensão pública (    ) Técnico de

Jornal/rádio/televisão      (    ) Divulgação do CMDRS    (    ) 

Outro_______________________________________________________________

8. Conhece outros grupos de crédito do PRONAF (A, C, D)? 

(    ) Sim    (    ) Não 
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(    ) Sim    (    ) Não         Se sim, qual? _______________________  (    ) Não sabe 

10. Com quem obteve a declaração de aptidão? 

(     ) Sindicato rural   (     ) Assistência técnica pública   (     ) Assistência técnica privada   (     ) Outro 

__________________________________________________________________________

11. Outras pessoas que vivem na família possuem declaração de aptidão ? 

sim, qual (is)?____________________________________________ 

__________

ara o PRONAF B? 

 ) Aval de outra 

____________

) Outra ____________________________ 

    ) Escritura do imóvel rural    

 eleitor   

_____________________

 (     ) Carteira Profissional  

_______

 para uma ou mais dessas possibilidades : 01 – à vontade; 02 –

_________________

ificada para uma ou mais dessas possibilidades : 01 – confiante; 02 – desconfiado; 

 indiferente; 06 –  outro 

executivo   (    ) Técnico de banco/ agente 

(      ) Sim  (     )Não  (     ) Se 

12. Pagou (aram) para receber a declaração de aptidão? 

(      ) Sim  (      ) Não    Se sim, quanto? R$__________________________________

13. Que garantias foram solicitadas pelo banco p

(     ) Hipoteca ___________________   (      ) Penhor _____________________   (      ) Hipoteca e  Penhor 

_________________________ (   ) Seguro__________ (   ) Aval do proprietário  (   

pessoa(fiador)  (   )Aval solidário  (   )Fundo  de aval   (     ) Outro________

14. Qual (is) a (s) garantia (s) exigida (s) que foi (ram) mais difícil (eis) de atender? 

(   ) Hipoteca    (    ) Penhor  ( ) Aval  (    ) Seguro(

15. Que documentação foi exigida para o financiamento do PRONAF? 

(     ) Registro do imóvel rural     (     ) Registro de outros imóveis   ( 

(    ) Contrato de arrendamento rural  (     ) Recibo de compra do imóvel rural   (     ) Carta de anuência (    ) 

Comprovante de pagamento de foro (   ) Certidão de ônus   (   ) Outro ___________ 

16. Que documentos pessoais foram solicitados para o PRONAF? 

(     ) CPF   (     ) Carteira de identidade   (  ) Certidão de casamento  (     ) Título de

(     ) Certidão negativa de SPC   (    ) Registro de nascimento   (     ) Carteira Profissional    

(     ) Outro_________________________________________________

17. Que documentos foram mais difíceis de conseguir? 

(     ) CPF      (     ) Carteira de identidade      (     ) Certidão de casamento     

(   ) Título de eleitor     (    ) Certidão negativa de SPC (    ) Registro de nascimento   

(     ) Outro_____________________________________________

18.  Foi a primeira vez que esteve no banco ? 

(      ) Sim            (      ) Não    

Se sim, como se sentiu na ocasião?  _________________________________________________ 

obs: A  resposta deve ser interpretada posteriormente e codificada

Constrangido; 03 – acanhado; 04 – temeroso; 05 – humilhado; 06 – apoiado; 07 – outro  

19. Como se sente agora diante da possibilidade de voltar a tomar empréstimo? 

______________________________________________________________

obs: A  resposta deve ser interpretada posteriormente e cod

03 – angustiado; 04 – preocupado; 05 –

20. Qual a sua relação de conhecimento mais importante no banco? 

(     ) Gerente/ Subgerente   (     ) Gerente/ de negócios     (     ) Gerente 

de desenvolvimento (    ) Ninguém (    ) Outro ______________________________ 

21. O que levou a pedir financiamento? _______________________________________________ 
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obs: A  resposta deve ser interpretada posteriormente e codificada para uma ou mais dessas possibilidades : 01 – dificuldades financeiras; 02 

– para ajudar a família; 03 – para aplicar na produção; 04 – por influência  de outras pessoas; 05 – outro

     ) Pecuária  (     ) 

utro__________________________________________________________________________ 

amento?  

tábulo (     ) Construção de açude/ cisterna    (     ) Outras 

m  (    ) Máquina de beneficiamento _________  (    ) Compra 

ário   (     ) veículos  (     

Iniciou uma atividade não 

 Outro ____________________ 

ito foi aprovado desde a entrega da proposta até o contrato? 

anas   

   (     )  Metade     

o domicílio    (     ) Residente em outro 

cada pelo sindicato/ associação ( ) 

_____

l ou parcial       

22. Como foi feita a proposta/ projeto? 

(     ) Com ajuda do pessoal do banco      (     ) Com ajuda do sindicato    (     ) Com ajuda da assistência técnica  

(     ) Estava pronto, colocando-se apenas os valores      

(     )  Não sabe   (     ) Outro _______________________________________________________ 

23. O financiamento do PRONAF foi condicionado a determinada atividade? 

(     ) Sim  (     ) Não   Se sim, qual a atividade ?  (     ) Agricultura (

O

24.  Para que pretendia de fato o financi

(     ) Custeio agrícola  (     ) Custeio pecuário (     ) Reforma de instalações  (     ) Cerca    

(     ) Compra de animais   (     ) Construção de curral/ es

instalações (     ) Compra de máquina de beneficiamento (     ) Outro______________ 

25.  O financiamento foi feito para o que pretendia? 

(     ) Sim         (     ) Não      

26. Em que aplicou realmente os recursos do PRONAF B? 

(    ) Custeio __________ (    ) Reforma de pastage

de trator/ implemento  (    ) Açude/ cisterna  (     ) Cercas   (     ) Curral/ estábulo   (     ) Avi

) Reforma de casa   (     ) Reforma de Instalações _________________  

(   Culturas permanentes ___________________   (    ) Animais ____________ (     ) 

agrícola _______________________________ (     )

27.  Em quanto tempo o créd

(     ) Menos de duas semanas             (     ) Entre duas e quatro sem

(     ) Entre quatro e seis semanas       (     ) Entre seis a oito semanas     

(     ) Entre dois a três meses               (     ) Entre três a quatro meses 

(     ) Mais de quatro meses                  (     ) Não sabe informar     

28. Após o contrato assinado, em quanto tempo foi liberado? 

(     ) Em uma semana                          (     ) Entre uma e duas semanas 

(     ) Entre duas e quatro semanas      (     ) Entre um a dois  meses                 

(     ) Mais de dois meses                     (     ) Não sabe informar       

29.  Quanto foi aprovado do valor solicitado na proposta? 

(     ) O valor foi definido pelo banco     (     ) 100%                             

(     ) Menos da metade                         (     ) Não sabe informar     

30. Já deu aval para outra pessoa? 

(     ) Sim   (     ) Não     Se sim, pra quem?  (     ) Residente no mesm

domicílio  (   ) Vizinho  (   ) Pessoa indicada pelo banco (   ) Pessoa indi

Pessoa indicada pelo técnico ( ) Outro _______________________

31. Teve problemas com o (s) aval(is) concedidos (S)? 

(     ) Sim         (     ) Não        Se teve problemas (s), qual (is)?  (     ) Pagou o débito tota
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(     ) Ficou com pendências no banco/ sistema de crédito (     ) Problemas pessoais com o detentor do 

io

ão do crédito

er melhor 

r-se

______________________

__________________________

  ) Desestimulado, não usará 

tisfatório, e 

om, mas não usará  novamente  

utras pessoas? 

síveis 

enor    (    ) Dá para conseguir mais  coisas do banco   (    

    ) Outro _____________________ 

        (    ) Não sabe            (    ) Outro ________________     

êm resolvido alguns de seus problemas?             

NAF? 

nte    (     )

s resultados 

empréstimo (perdeu a amizade)         (     ) Outro _____________________________________ 

32. Qual a principal dificuldade para utilizar o crédito do PRONAF? 

(     ) Atraso na liberação do crédito     (     ) Recursos aquém do necessár

(     ) Exigências do banco                        (     ) Fiscalizaç

(     ) Encargos financeiros altos               (     ) Prazo de amortização curto 

(     ) Outro ______________________________________________________________________ 

33. Qual foi a principal conseqüência da utilização do PRONAF? 

(     ) Passou a produzir mais e melhor       (     ) A família passou a viv

(     ) Perdeu a tranqüilidade                       (     ) A família passou a desentende

(     ) Não teve  impacto importante            (     ) Outro_______________

34. Em que o PRONAF mudou a sua vida? 

(     ) A família deixou de passar necessidade     (  ) Os filhos já podem estudar 

(     ) Em nada modificou                                      (     ) Outro _____

35. O que achou do PRONAF? 

(    ) Excelente, mas não usará novamente   (   ) Excelente,  voltará a usá-lo (  

novamente  (    ) Desestimulado, voltará a usá-lo (    ) Insatisfatório, mas usará novamente     (    )Insa

não usará de novo 

(    ) Satisfatório, usará novamente    (    ) Satisfatório, mais não usará mais  (    ) B

(    ) Bom, não usará novamente    (    ) Não quer opinar 

36.  Indicaria o Programa para o

(    ) Sim                 (    ) Não           (    ) Não sabe       Se sim, qual a modalidade?   (    ) PRONAF – Custeio   ( 

) PRONAF – Investimento  (    ) PRONAF – Agregar  (    ) PRONAF – Integrar coletivo ou grupal    (    ) Todas 

as modalidades pos

37. O PRONAF B tem motivado mais a associação? 

(    ) Sim  (    ) Não     Se sim, por que ? (    ) O risco é m

) Todos juntos produzem mais  (    ) Não sabe  (

38.  Você acha que as pessoas que fizeram o PRONAF tem se organizado mais?  

(    ) Não parecem estar se organizando           (    ) Têm procurado se organizar 

(    ) Se organizam bem     

39.  Os beneficiários do PRONAF que se organizam t

(    ) Sim  (    ) Não  (    ) Não  sabe     Se sim, dê exemplo: ________________________________ 

40. Como tem sido a vida das pessoas que têm PRONAF? 

(    ) Tem melhorado de vida                       (    ) Tem piorado de  vida                     

(    ) Não observou mudanças                     (    ) Não sabe ou não quer responder 

41.  Diante do que tem observado, pretende candidatar-se a empréstimo ou renovar empréstimo do PRO

 (     ) Sim  (    ) Não (    ) Não  sabe           Se sim , porquê?  (    ) Não   dar par viver sem financeirame

Não   dar par viver isolado (    ) Porque as pessoas que receberam dizem que é bom  (    ) Observou o

positivos  (     ) Não   sabe

42. Qual o tipo da associação tem sido mais interessante?   
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(     ) Grupo em torno de 5 pessoas                         (     ) Grupo em torno de 10  pessoas

4 , com quem tem vivido essa experiência de associação? 

 (     ) Diversas pessoas  

4 ão? 

4 AF B? 

    ) Sim     

a

________________________

Com o P

r

  idade(s)       (       ) Melhorou a 

o

a reuniões com os agricultores do tipo B?     

    ) Ensinar novas técnicas de plantio        

Agentes de saúde    (      ) Alfabetização  de 

 escola                          (    )

________________

) Depend  (     ) Vai aguardar que o governo perdoe ou reduza o 

v ão sabe ou não 

s? 

  (      ) Não

__________

(     ) Grupo sem número máximo de pessoas         (     ) Cooperativas         

 43. Como tem sido a experiência com a associação? 

(     ) Boa          (     ) Regular        (     ) Ruim         (     ) Não sabe dizer 

4.  De modo geral

(     ) Vizinhos          (     ) Amigos        (     ) Parentes         

(     ) Produtores de mesma atividade               (     ) Não sabe dizer                           

5.  A cooperativa/ associação tem promovido cursos de capacitaç

(     ) Sim          (     ) Não        (     ) Não sabe dizer 

6. O banco tem reunido os agricultores para explicar o PRON

(      (     ) Não        (     ) Não sabe dizer 

Se sim, como os agricultores tomaram conhecimento do encontro? 

(     ) Pelos meios de comunicação                   (     ) Através do Sindicato

(     ) Através do CMDRS         (     ) Através da assistência técnic

(     ) Outro ________________________________

47. RONAF B tem havido assistência técnica?   

(      ) Sim          (      ) Não        (      ) Não sabe dize

Se sim, em que tem sido importante? 

(    ) Mais acesso a financiamento       (    ) Melhorou o rendimento da(s) ativ

cupação da família           (       ) Não sabe                                           

(      ) Outro _______________________________________________________        

48. A assistência técnica tem promovido visitas 

(      ) Sim          (      ) Não        Se sim, para que? 

  (      ) Mostrar outras atividades       (  

  (      ) Ensinar o controle de pragas e doenças da lavoura e de animais  

  (      ) Visitar outras áreas                (       ) Apresentação de programas

(      ) Outro _______________________________________________________        

49. Tem acesso a outros serviços públicos?   

(     ) Sim  (      ) Não        Se sim, qual (is)?  (      ) 

jovens e adultos   (      ) Escola para crianças   (      ) Transporte dos filhos para a

Outro _____________________________________________________

50. Quanto ao pagamento do financiamento, qual a sua experiência? 

(     ) Faz questão de pagar antes do vencimento       (      ) Pagará no vencimento       

(     erá do rendimento (retorno) das atividades

alor das parcelas     (    ) Deixará de pagar se os demais não estiverem pagando              (     ) N

quer responder     (      ) Outro ____________________________________             

51. Quando da contratação do financiamento ficou ciente das normas que teriam de ser cumprida

(    ) Sim    (     ) Não   Se sim, concorda com essas normas?   (     ) Sim

Se não, qual (is) norma (s) não concorda?___________________________________
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52. Sabendo que o não cumprimento das normas do contrato pode prejudicar o(s) avalista (s), como vê essa 

possibilidade? 

(     ) Pouco importa quem fique prejudicado       (     ) Jamais deixaria de cumprir as normas para não prejudicar 

 (      ) Outro 

_

 ) Vão dizer que é mau pagador   (    ) Pode perder o que tem  

  

ar    (      ) Outro 

____________________________

o   (    ) Cooperativa   rural    ( ) 

              (    ) 

a para uma ou mais dessas possibilidades : 01 – mais diálogo/ próximo; 02 – 

F B? 

______

os avalistas    (   ) Não crê que os outros se prejudiquem    (     ) Não sabe ou  não quer responder

__________________________________________________________________________

53.  Crê que o não pagamento pode trazer prejuízos futuros?    

(   ) Sim  (    ) Não     Se sim, quais prejuízos?  (    ) Não poderá mais pedir empréstimo  (    ) Vai ficar mal com 

os avalistas   (   

(    ) Não   sabe ou não quer responder       (      ) Outro __________________________________ 

Se não, porquê?  (     ) Todos deixaram de pagar e nada acontece    (     ) O crédito é para ajudar aos mais pobres  

(     ) O banco já sabe que não vai ser pago    (     ) A renda da família não dá mesmo para pag

___________________________________________________

54. Em quais dos órgãos deposita mais confiança? 

(     ) EMATER   (     ) Outras empresa de assistência técnica   (     ) Banc

Sindicato dos trabalhadores rurais ( ) Sindicato patronal ( ) Não  sabe                                         

Outro ______________________________________________________________________        

55.  Quais as razões dessa confiança nesses órgãos? 

_______________________________________________________________________________

obs: A  resposta deve ser interpretada posteriormente e codificad

ajuda na necessidade; 03 – presta vários serviços importantes; 04 – não têm influência política; 05 – outro

___________________________________________________________________________

56.  Como vê programas de Governo como o PRONA

_________________________________________________________________________

obs: A  resposta deve ser interpretada posteriormente e codificada para uma ou mais dessas possibilidades : 01 – com desconfiança; 02 – com 

descrédito; 03 – como forma de ajudar aos mais pobres; 04 – como meio de fazer política; 05 – outro

___________________________________________________________________________


