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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é verificar os efeitos da Previdência Social Rural na 
agricultura familiar da microrregião Serra de São Miguel-RN. O estudo baseou-se em 
bibliografia disponível sobre a temática, em dados secundários e em um levantamento 
amostral realizada em três municípios (Encanto, São Miguel e Riacho de Santana) da 
microrregião. O universo do estudo foram os estabelecimentos da agricultura familiar 
apontados no Censo Agropecuário de 2006, nesses municípios. A unidade de análise 
considerada foi a família rural, com as entrevistas sendo aplicadas junto às famílias de 
agricultores com e sem aposentados rurais. A amostra foi de 94 famílias presentes nos 
estabelecimentos familiares. Os resultados demonstram que a Previdência Rural atinge um 
grau de cobertura significativo na zona rural dos municípios pesquisados, com uma média de 
1,57 beneficiários por domicílio nas famílias com aposentados. Os dados da pesquisa atestam 
que a agricultura familiar na microrregião Serra de São Miguel-RN dispõe de poucas 
condições favoráveis para o seu desenvolvimento, uma vez que, além da escassez de terras e 
do fator climático da região, as políticas públicas voltadas a totalidade dos agricultores 
familiares - como o PRONAF e o PAA -, tem sido incapazes de dar respostas efetivas para a 
melhoria das condições de vida no meio rural, haja vista a quantidade mínima de famílias 
atingidas por essas políticas, seja em função do desenho ou do ambiente onde elas são 
operacionalizadas. Neste contexto, se sobressai a importância da Previdência Rural que, em 
função da aplicação dos dispositivos constitucionais que garantiram a sua universalização, 
tem sido a única política pública relevante que, de fato, tem atingido a todos os seus 
potenciais beneficiários. Dada a situação geral da agricultura familiar da microrregião e das 
características específicas dos estabelecimentos familiares pesquisados, corroborou-se a 
hipótese de que a aposentadoria rural não contribui diretamente para o aumento/ viabilização 
da agricultura familiar. Apesar de 57,4% das famílias com aposentados terem declarado 
utilizar recursos da aposentadoria no custeio da atividade rural desempenhada pela família, o 
valor médio anual do gasto situou-se apenas em torno de 7,02% do valor anual das 
aposentadorias auferidas pelas famílias no ano de 2010. Dados os baixos níveis em que se 
opera a reprodução social da grande maioria dos estabelecimentos familiares da microrregião, 
a manutenção das famílias representa o principal destino dos recursos previdenciários. 
Confirmou-se também a hipótese de que a Previdência Rural constitui o principal aporte 
monetário das famílias com aposentados. Para mais de 93% das famílias com aposentados, as 
aposentadorias perfaziam 50% ou mais do total da renda monetária familiar, e na composição 
da renda rural das famílias com aposentados e pensionistas, a renda proveniente das 
aposentadorias rurais equivalem a 65,24% do total da renda anual obtida pelas famílias. 
Conclui-se, pois, que a previdência rural, dadas às adversidades para o desenvolvimento da 
agricultura familiar, da ineficácia operacional das políticas públicas e das poucas 
oportunidades de geração de renda existente nas economias locais, é a principal responsável 
pela redução da pobreza e, consequentemente, pelas melhorias das condições de vida das 
famílias de e com idosos no meio rural da microrregião Serra de São Miguel-RN. 
 
Palavras-chave: Previdência Rural; Agricultura Familiar; Políticas Públicas. 
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Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte.  
 

ABSTRACT 

The objective of the present work is to verify the effects of Rural Social welfare in the family 
agriculture of the microrregião Serra de São Miguel-RN. The study based on available 
bibliography on the theme, in secondary data and in a rising amostral accomplished in three 
municipal districts (Encanto, São Miguel and Riacho de Santana) of the microrregião. The 
universe of the study was the establishments of the family agriculture appeared in the 
Agricultural Census of 2006, in those municipal districts. The unit of considered analysis was 
the rural family, with the interviews being applied close to the farmers' families with and 
without retired rural. The sample was of 94 present families in the family establishments. The 
results demonstrate that the Rural Precaution reaches a significant covering degree in the rural 
area of the researched municipal districts, with an average of 1,57 beneficiaries for home in 
the families with retired. The data of the research attest that the family agriculture in the 
microrregião Serra de São Miguel-RN it has few favorable conditions for his/her 
development, once, besides the shortage of lands and of the climatic factor of the area, the 
returned public politics the family farmers' totality - like PRONAF and PAA -, it has been 
unable to give effective answers for the improvement of the life conditions in the rural way, 
have seen the minimum amount of families reached by those politics, be in function of the 
drawing or of the atmosphere where they are done. In this context, he/she stands out the 
importance of the Rural Precaution that, in function of the application of the constitutional 
devices that you/they guaranteed his/her universalization, it has been the only relevant public 
politics that, in fact, it has been reaching her/it all their beneficiary potentials. Given the 
general situation of the family agriculture of the microrregião and of the specific 
characteristics of the researched family establishments, the hypothesis was corroborated that 
the rural retirement doesn't contribute directly to the increase / making possible of the family 
agriculture. In spite of 57,4% of the families with retired have declared to use resources of the 
retirement in the costing of the rural activity carried out by the family, the annual medium 
value of the expense just located around 7,02% of the annual value of the retirements gained 
by the families in the year of 2010. Data the low levels in that the social reproduction of the 
great majority of the family establishments of the microrregião, the maintenance of the 
families is operated represents the main destiny of the resources precautions. It was also 
confirmed the hypothesis that the Rural Precaution constitutes the main monetary contribution 
of the families with retired. For more than 93% of the families with retired, the retirements 
doing 50% or more of the total of the family monetary income, and in the composition of the 
rural income of the families with retired and pensioners, the originating from income the rural 
retirements are equal to 65,24% of the total of the annual income obtained by the families. It 
is ended, because, that the rural precaution, given to the adversities for the development of the 
family agriculture, of the operational inefficacy of the public politics and of the few 
opportunities of generation of existent income in the local savings, it is the main responsible 
for the reduction of the poverty and, consequently, for the improvements of the conditions of 
life of the families of and with seniors in the rural way of the microrregião Serra de São 
Miguel-RN. 

Key Words: Rural precaution; Family agriculture; Public politics. 
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I�TRODUÇÃO 

 

O avanço da seguridade social nos anos 1990 teve efeitos significativos sobre as 

condições de vida da população do campo. As principais mudanças referentes à Previdência 

Rural se deram com a regulamentação e aplicação das novas leis de custeio e benefícios da 

Previdência, as Leis 8.212 e 8.213 de 1991 (implementadas somente em 1992), que 

significaram uma alteração conceitual profunda para a universalização do programa 

previdenciário rural brasileiro.  

Autores que tratam da temática colocam que com a promulgação da Constituição de 

1988 o Sistema de Previdência Social Rural passou por profundas modificações, com 

melhorias significativas para os segurados rurais. Segundo Schwarzer (2000a), extinguiu-se o 

tratamento administrativo institucional dado ao setor rural na Previdência Social, com a 

inclusão dos trabalhadores rurais e dos segurados em regime de produção familiar, chamados 

de “segurados especiais”, no plano de benefícios normal do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS). A nova legislação, advinda da Carta Magna de 1988, fez com que o número 

de beneficiários rurais aumentasse significativamente. A extensão tem início em 1992, com 

um movimento extraordinário de concessão de novos benefícios até 1994; a partir de então, a 

expansão das aposentadorias passou a ser determinada por fatores demográficos e 

administrativos.  

Para Delgado (1999), a Previdência Rural inaugura-se de fato em 1992 com a 

aplicação das novas leis de custeio e benefícios da previdência (Leis 8.212 e 8.213, de 24 de 

julho de 1991), beneficiando os segurados “especiais” e causando modificações 

socioeconômicas expressivas no campo brasileiro. Toda essa expansão produziu uma série de 

“efeitos não-esperados”, dentre os quais impactos socioeconômicos consideráveis sobre a 

população do meio rural, destacando a redução da pobreza, melhoria na qualidade de vida, 

redução da migração rural-urbana. Outro efeito significativo foi o de atuar como suporte para 

a economia local dos pequenos municípios brasileiros, notadamente daqueles situados no 

semiárido. 

Para Beltrão; Camarano; Mello (2005), a Previdência Rural, ao beneficiar um público, 

em geral muito pobre, que sempre esteve fora das conquistas sociais do país, assume um 

papel de grande importância para a promoção da distribuição de renda e equidade social. Em 

geral, o acesso ao sistema mudou, em diversos aspectos, as condições de sustentação e 

reprodução social das famílias de e com idosos rurais, principalmente nos municípios 
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localizados nas regiões menos abastadas do país. Para os referidos autores, a presença de 

beneficiários da Previdência Rural nos domicílios onde residem idosos é o principal fator 

explicativo da sua menor pobreza.  

Tal fato não deixa dúvidas da importância social que é ter acesso a um seguro 

previdenciário no meio rural, uma vez que a grande maioria dos trabalhadores agrícolas 

brasileiros obtém uma renda média às vezes inferior a meio salário mínimo durante toda a sua 

vida laborativa. O recebimento regular do benefício líquido de um salário mínimo assegura 

uma renda monetária estável bem superior aos rendimentos médios das atividades 

agropecuárias tradicionais, dando uma idéia da diferença que faz ter ou não acesso a uma 

aposentadoria rural. 

Estudos comprovam que a Previdência Rural vem assumindo um papel cada vez maior 

na composição da renda familiar rural. Observa-se, porém, que a importância do dinheiro das 

aposentadorias rurais varia de região para região. Segundo Delgado & Cardoso Jr. (2003, p. 

66), enquanto na região Sul a maior contribuição à renda dos aposentados provém de 

rendimentos da ocupação principal (52% da renda domiciliar total), o contrário se dá na 

região Nordeste, onde apenas 26,3% da renda provêm da ocupação em atividades 

agropecuárias, evidenciando a enorme relevância do seguro previdenciário, que contribui com 

mais de 70% da renda domiciliar das famílias nordestinas com ou chefiadas por aposentados. 

Os resultados das pesquisas disponíveis indicam que o Nordeste foi a região do Brasil 

mais beneficiada com a expansão das aposentadorias rurais. Em 1998, essa região acomodava 

45,5% do total de aposentados e pensionistas rurais do país. Nos domicílios nordestinos, o 

tamanho médio das famílias com aposentados chega a 3,93 pessoas. Isso atesta que o 

benefício previdenciário cobre um número relativamente alto de pessoas no meio rural 

nordestino, uma vez que é a principal fonte de renda desses domicílios. Somente no 

semiárido, a aposentadoria representa 72% da renda domiciliar total, conforme pesquisa 

realizada em 1999 (GALINDO & IRMÃO, 2003, p. 183).  

É interessante destacar que o papel da renda dos idosos nas áreas rurais é mais do que 

o de simplesmente contribuir para o orçamento familiar. Ela também impacta no nível de 

atividade econômica. De maneira inesperada, a pesquisa de campo organizada por Delgado & 

Cardoso Jr. (2003) encontrou atividades agrícolas na maioria dos domicílios com 

beneficiários da previdência: 48% no Sul e 43% no Nordeste. Nos domicílios dessas regiões, 

parte do valor dos benefícios são utilizados para custear a produção rural.  
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A conversão do seguro previdenciário em seguro agrícola introduz um elemento novo 

na política previdenciária, qual seja: o impacto sobre a produção agropecuária do numeroso 

setor de agricultura familiar de todo o país e, até mesmo, sobre o vasto segmento de 

agricultura de subsistência fortemente presente no semiárido nordestino. No geral, a 

aposentadoria rural propicia a formação de um pequeno excedente de renda nos domicílios 

dos aposentados e pensionistas rurais que é praticamente reinvestido na própria atividade 

produtiva familiar, criando condições para uma “reprodução ampliada” dessa economia 

familiar (DELGADO & CARDOSO Jr., 2003). 

Neste sentido, visando contribuir com a temática, e devido a falta de estudos mais 

sistematizados no Rio Grande do Norte, o presente trabalho tem como objetivo principal 

verificar os efeitos que a Previdência Rural exerce na agricultura familiar da microrregião 

Serra de São Miguel, localizada no interior do Estado, situada em pleno semiárido.  

A escolha específica desta microrregião deu-se pelo fato dela possuir características 

relevantes para o estudo, tais como: ser uma das microrregiões mais pobres do Estado e 

compostas por pequenos municípios altamente dependente de transferências (constitucionais e 

diretas), dentre as quais os repasses da Previdência Social Rural; apresentar considerável 

parcela de sua população residente no meio rural e ter na agricultura familiar de subsistência a 

base de ocupação das pessoas no meio rural; possuir uma significativa proporção de idosos na 

população e, consequentemente, de aposentados e pensionistas rurais; e, por último, o 

conhecimento prévio dessa microrregião do Estado do RN, favoreceu a coleta das 

informações primárias necessárias à execução do estudo no prazo determinado.  

A microrregião Serra de São Miguel-RN é uma das 19 microrregiões que compõe o 

estado do RN. Situada no oeste do Rio Grande do Norte (na “tromba do elefante”), ocupa uma 

área de aproximadamente 972 km2, o que corresponde a 1,84% do território do RN. Em 

termos geográficos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

essa área se divide entre nove municípios: Água Nova, Cel. João Pessoa, Dr. Severiano, 

Encanto, Luís Gomes, Major Sales, Riacho de Santana, São Miguel e Venha Ver. Nesses 

municípios, segundo o último Censo Demográfico (IBGE, 2010), residiam 62.755 pessoas, 

sendo que 35.593 habitavam a zona urbana 27.162 viviam no meio rural.  

Na microrregião Serra de São Miguel-RN a agricultura predominante é de base 

familiar, desenvolvida em pequenos estabelecimentos, na sua grande maioria, minifúndios. Se 

considerarmos um cálculo simples, os estabelecimentos familiares da microrregião, conforme 

os últimos dados do Censo Agropecuário de 2006, dispõem de uma área média de 7,5 
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hectares por estabelecimento. Os dados do Censo Agropecuário de 2006 demonstram ainda 

que os estabelecimentos rurais familiares equivalem a 92,24% do total dos estabelecimentos 

agropecuários, e detém 62,90% do total de hectares; já os estabelecimentos rurais não-

familiares representam 7,76% do total de estabelecimentos e ocupam 37,10% do total de 

hectares.  

Os números expostos acima indicam que a agricultura familiar na microrregião Serra 

de São Miguel-RN dispõe de poucas condições favoráveis para o seu desenvolvimento, uma 

vez que, além da escassez de terras, associa-se também o fator climático (escassez de chuvas), 

dado a região situar-se em pleno semiárido, somada a ausência de políticas públicas capazes 

de dar respostas efetivas para a melhoria das condições de vida dos agricultores familiares.   

Todos esses fatores fazem com que a Previdência Rural ganhe um papel de destaque 

na microrregião de São Miguel-RN. Para atestar o fato, basta verificar que os benefícios rurais 

foram responsáveis por quase 80% dos benefícios emitidos pela Previdência Social em 2010, 

ou seja, dos 13.307 benefícios emitidos (tomando como referência o mês de dezembro de 

2010 – que equivale ao estoque de beneficiários), 10.579 são de benefícios previdenciários 

rurais. Mesmo compondo-se de um valor de um salário mínimo mensal, os benefícios rurais 

representaram um montante de R$ 62.739.654,00 contra R$ 17.436.167,00 dos benefícios da 

previdência urbana (DATAPREV, 2010). 

Apesar da constatação da forte presença da Previdência Social Rural nessa 

microrregião, pouco ainda se sabe sobre os seus efeitos socioeconômicos, notadamente aos 

relacionados a agricultura familiar. Assim, dados estes e outros aspectos relevantes, a 

pergunta de partida do presente estudo é: Quais os efeitos da Previdência Rural na 

agricultura familiar da microrregião Serra de São Miguel-R�? E ainda, os questionamentos 

seguintes: Será que o benefício previdenciário contribui para a viabilização da agricultura 

familiar nos estabelecimentos que possuem aposentados e pensionistas rurais? Qual o papel 

desempenhado pela Previdência Rural nas estratégias de reprodução socioeconômica das 

famílias rurais?  

Assim, o objetivo principal desse trabalho é verificar os efeitos da Previdência Rural 

na agricultura familiar da microrregião Serra de São Miguel-RN, e como objetivos 

específicos, temos: 

� Elencar as características do chefe do estabelecimento familiar e fazer a 

classificação das famílias rurais, quanto às formas de ocupação dos membros; 
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� Levantar as características dos estabelecimentos familiares e das atividades rurais 

desenvolvidas pelas famílias; 

� Verificar se a Previdência Rural contribui para a viabilização/ aumento da 

produção agrícola familiar dos estabelecimentos que possuem aposentados e 

pensionistas rurais;  

� Verificar o grau de acesso dos agricultores familiares da microrregião as políticas 

públicas para o incentivo a agricultura familiar no Brasil como o PRONAF e o 

PAA, e se tem havido uma interação elas e com outras políticas (como a 

Previdência Rural) para a melhoria das condições produtivas e de vida das famílias 

da microrregião; 

� Mensurar a relevância da Previdência Rural na composição da renda familiar rural 

da microrregião. 

As hipóteses que norteiam o presente trabalho, cuja verificação se dará mediante a 

coleta de dados primários junto às famílias de agricultores familiares são que:  

� Os recursos da Previdência Rural, dadas as especificidades da microrregião Serra 

de São Miguel-RN, não contribui diretamente para o aumento/ viabilização da 

produção da agricultura familiar;  e  

� A Previdência Rural assume uma importância considerável na renda rural familiar, 

constituindo-se no principal aporte monetário das famílias, se tornando na 

principal responsável pela melhoria das condições de vida no meio rural da 

microrregião.  

Para cumprir os objetivos e dar respostas as hipóteses do trabalho, além de análise 

bibliográfica pertinente, procedeu-se uma pesquisa empírica, com a realização de um 

Levantamento amostral em três municípios (São Miguel, Encanto e Riacho de Santana) dos 

nove que compõem a microrregião Serra de São Miguel-RN.  

A unidade de análise considerada foi as famílias rurais dos agricultores, e o 

instrumento de coleta utilizado foi a entrevista estruturada, aplicada, preferencialmente, junto 

ao chefe da família. As entrevistas foram aplicadas junto às famílias de agricultores com e 

sem aposentados rurais, recebendo um ou mais benefícios da Previdência Social Rural no 

domicílio, ou seja, para cada entrevista em uma família de agricultor com aposentado, 

aplicava-se outra em uma família sem aposentado. Mediante esse procedimento, podemos 

verificar claramente os efeitos da Previdência Rural entre as famílias rurais da microrregião 
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estudada, notadamente no que diz respeito as suas estratégias de reprodução social no meio 

rural.  

Dentre as principais variáveis da pesquisa estão aquelas relacionadas às formas de 

ocupação e renda dos membros das famílias, características e estrutura produtiva dos 

estabelecimentos, as rendas obtidas pela família (agropecuária, não-agrícolas, transferências 

sociais e outras fontes), o acesso a políticas públicas (Assistência Técnica, PRONAF, PAA) e 

outras questões consideradas relevantes para o estudo. O ano-base considerado para responder 

as questões da pesquisa foi o ano de 2010. 

O estudo está estruturado em quatro capítulos, além dessa introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo, é realizada uma abordagem histórica da 

Previdência Social no Brasil, apresentando de forma sucinta a evolução da Previdência Rural 

no país, da sua origem até o seu recente desenvolvimento, enfatizando a nova legislação 

previdenciária de 1991/92, e abordando alguns fatos relacionados à questão do seu 

financiamento. Ressalta-se também os impactos socioeconômicos da Previdência Rural, no 

que se refere aos seus impactos sobre os rendimentos domiciliares das famílias, na economia 

dos pequenos municípios, e, notadamente, de sua relevância na região do semiárido 

nordestino. 

O segundo capítulo trata, inicialmente, da discussão em torno do conceito de 

agricultura familiar e de sua adoção pelo Brasil como um conceito demarcatório para as ações 

de políticas públicas voltadas para o segmento da agricultura brasileira historicamente 

“marginalizado”, ou seja, a pequena produção familiar; a seguir, tratamos de duas das 

principais políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar implementadas nas 

duas últimas décadas – o PRONAF e o PAA – que são apontadas como políticas 

extremamente relevantes para o favorecimento da produção familiar no país, explanando-as 

de forma geral e enfocando sobre seus limites e possibilidades, conforme a opinião dos 

principais estudiosos do tema. 

No terceiro capítulo é apresentada, por meio de dados secundários, a microrregião 

Serra de São Miguel-RN, mediante a exposição de alguns indicadores sociais e econômicos, e 

de dados que denotam sobre a dependência da microrregião em relação as transferências 

governamentais, sejam elas oriundas de repasses constitucionais ou de transferências diretas, 

como a Previdência Social Rural. 
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No quarto capítulo tem-se a descrição minuciosa dos procedimentos utilizados para o 

trabalho de campo, seguido da análise descritivo-explicativa dos resultados encontrados na 

pesquisa, onde procuramos verificar os efeitos da Previdência Rural na agricultura familiar da 

microrregião, cumprir os objetivos e dar respostas as hipóteses do estudo por meio das 

evidências empíricas da pesquisa de campo.  

Nas considerações finais, confirmamos as hipóteses do estudo e atestamos a 

importância da Previdência Rural que, em função da aplicação dos dispositivos 

constitucionais que garantiram a sua universalização, tem sido uma das poucas políticas 

públicas que, na microrregião Serra de São Miguel-RN, tem de fato atingido todos os seus 

potenciais beneficiários e garantido melhorias nas condições de vida das famílias rurais de e 

com idosos nos seus domicílios.   
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1 - A PREVIDÊ�CIA SOCIAL E O SUBSISTEMA DE PREVIDÊ�CIA RURAL �O 

BRASIL 

 

No presente capítulo, tem-se um breve esboço sobre a evolução da Previdência Social 

brasileira, destacando sinteticamente o que de mais relevante ocorreu ao longo do século XX 

e, em seguida, tratamos do subsistema de Previdência Social Rural no Brasil, suas origens e o 

seu recente desenvolvimento. 

 

1.1 - Breve histórico da Previdência Social no Brasil 

 

O sistema de seguridade social brasileiro passou por grandes transformações, desde 

sua fase inicial até nossos dias, ora como decorrentes de conquistas políticas, ora como fruto 

da ação paternalista do Estado. O início da década de 1920 marca o começo da Previdência 

Social moderna no Brasil, com a promulgação da Lei Elói Chaves (Decreto - lei nº 4.682, de 

24 de janeiro de 1923), cujo conteúdo determinava os instrumentos legais para a formação de 

Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) para os empregados das empresas ferroviárias 

existentes na época. A Lei Elói Chaves é tida como o marco legal, ponto de partida do sistema 

previdenciário brasileiro (FAVONI, 2001, p. 79). Nessa época, era ainda reduzido o número 

de segurados e a administração ficava a cargo dos empregadores e empregados, não havendo 

a participação do Estado (SILVA & SCHWARZER, 2002). 

No decorrer da década de 1930, outros setores também chegaram a constituir suas 

Caixas, chegando a existir mais de 180 Caixas de aposentadorias no Brasil na época. No 

entanto, a autonomia que então caracterizava a organização das Caixas é abalada em 1933 

com a criação do primeiro instituto – o dos “marítimos” (IAPM), sob forte apoio do governo 

de Getúlio Vargas (ANDRADE, 2003, p. 70). Assim, por iniciativa do Governo Vargas, as 

Caixas de aposentadorias foram reestruturadas e fundidas em Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs) que cobriam determinados setores de atividades como indústrias (IAPI), 

bancos (IAPB), comércio (IAPC), etc. Conforme Varjão & Levyski (2001, p. 130) “um fato 

importante na criação dos IAPs, como nova forma de organização da previdência, foi à 

introdução de representantes do aparelho do Estado na gestão destes, ficando o corpo 

dirigente efetivo da instituição com uma posição secundária”. De acordo com Andrade 
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(2003), o governo Vargas inaugura o “conceito orçamentário de custeio de sua contribuição, 

instituindo uma ‘taxa de previdência’, correspondente a um imposto de 2% sobre produtos 

importados”, o que se configura como um incentivo direto à transformação das Caixas de 

aposentadorias em IAPs1. 

Andrade (2003) menciona que com a instituição de cotas e de taxas passou a ser 

necessária e legitimada a intervenção do Estado de forma direta sobre os mecanismos de 

arrecadação e gestão das atividades previdenciárias. Com isso, foi instituída uma nova base 

financeira para o sistema previdenciário, resultante da combinação de um regime de 

repartição com um regime de capitalização, e criados mecanismos por meio do qual o Estado 

passaria a controlar diretamente os elevados saldos do sistema previdenciário. E ainda, dentre 

as razões para o Estado brasileiro passar a se interessar pela questão da previdência, destaca-

se o fato de que:   

[...] dentro do conjunto de reformas e alterações no aparelho de Estado 
iniciadas nos anos 1930 e reforçadas no Estado Novo, a montagem de um 
sistema de serviços centralmente controlado – passível de extensão ao 
conjunto dos assalariados urbanos – fez do sistema previdenciário nascente a 
principal força auxiliar na consolidação do “novo” perfil do Estado. Pelo 
lado econômico-financeiro, o controle sobre as reservas previdenciárias, 
desde os primeiros anos da década de 1930, transformam a Previdência no 
principal “sócio” do Estado no financiamento ao processo de 
industrialização do país (ANDRADE, 2003, p. 73).  

Além dessa “parceria no processo de acumulação industrial”, outro fator de destaque 

aparece a partir de meados dos anos 1940: “a Previdência passa também a acumular outra 

função de Estado, qual seja, a de funcionar como estrutura básica de montagem e sustentação 

de um Estado de bem-estar na sociedade brasileira” (ANDRADE, 2003, p. 74, grifos da 

autora).   

No entanto, esse segundo ponto é objeto de “contenda”, uma vez que a organização 

em IAPs representava uma série de problemas em matéria de proteção social. Além de excluir 

os trabalhadores rurais e os do setor informal urbano, deixava sem proteção muitos 

assalariados do próprio mercado formal urbano, uma vez que estes não exerciam profissão 

nos ramos de atividades contemplados pelos institutos existentes na época (FAVONI, 2001). 

                                                
1 “A competição entre a forma estatal, representada pelos IAPs, e a forma privada, representada pela CAPs, era 
evidente, mas, não obstante, coexistiram durante todo o período ditatorial de Vargas, contribuindo para que fosse 
abortada a tentativa de unificação de todo o sistema previdenciário proposto pelo mesmo Vargas, pouco antes de 
ser deposto em 1945” (SANTOS, 1998, p. 91). 
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A medida adotada para diminuir as disparidades entre as categorias profissionais de 

trabalhadores urbanos regulamentadas pelo governo, de acordo com Santos (1998), foi a 

promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), em 26 de setembro de 1960, 

após tramitação por 14 anos no Congresso, residindo sua grande importância no fato de haver 

uniformizado as contribuições e os planos de benefícios dos diversos IAPs. A lei assegurava o 

mesmo regime de benefícios, independente da categoria profissional de cada um, a todos os 

trabalhadores regulados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ficava clara, assim, a 

vinculação da política social à política de acumulação. Em decorrência desta “estratégia”, de 

acordo com a Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, “ficam desassistidos de qualquer 

atenção pública, tanto os trabalhadores rurais, quanto, na área urbana, as empregadas 

domésticas e os profissionais autônomos” (SANTOS, 1998, p. 92).  

O Golpe Militar de 1964, seguindo a tendência centralizadora, unificou todos os 

institutos existentes até então, (com exceção do Ipase) fundindo numa única estrutura: o 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), efetivando a unificação institucional em 21 

de novembro de 1966 (SANTOS, 1998). 

Na década de 1970, a Previdência incluía quase todas as categorias de trabalhadores, 

dentre os quais os rurais e empregadas domésticas2. Em 1974, foi criado o Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS), com atribuições de responder pelas políticas de 

previdência, de assistência social e de saúde, através da Lei nº 6.025 de 25 de junho de 1974. 

A questão social, na década de 1970, passou a ser importante para o governo, com objetivo de 

diminuir as tensões sociais existentes. Nesse contexto, a previdência foi fortalecida por ser um 

canal entre o Estado e as classes subalternas (VARJÃO & LEVYSKI, 2001).  

Com o fim do regime militar em 1985 e com o processo de redemocratização em 

curso no país, uma nova Constituição foi elaborada, em 1988, introduzindo o termo de 

seguridade social (capítulo II, artigos 194 e 195), ganhando tal termo o status de cidadania, 

com seus principais objetivos dispostos no art. 194, dentre os quais cita-se: universalidade da 

cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações urbanas e rurais; seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços. No artigo 195 fica também 

definido que toda a sociedade brasileira financiará a seguridade social de forma direta e 

                                                
2 Em 1971 cria-se o Prorural, a ser executado pelo Funrural, marcando o início de uma legislação previdenciária 
efetiva para os trabalhadores do campo; em 11 de dezembro de 1972, pela lei 5.859, estende-se as empregadas 
domésticas os benefícios da Previdência Social; e, pela lei 5.890, de 8 de junho de 1973, os benefícios da 
Previdência Social é estendida para os trabalhadores autônomos (SANTOS, 1998, pp. 95 – 96).   
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indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de diversas contribuições sociais. Estabeleceu-se para a seguridade 

social um orçamento global, que integrava o financiamento das ações de saúde, previdência e 

assistência social, além das relacionadas à proteção ao trabalhador desempregado. 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 2003). 

No que diz respeito ao sistema beneficiário na zona rural do Brasil, Silva & Schwarzer 

(2002) afirmam que dentre os que mais se beneficiaram da Constituição de 1988 destacam-se 

os trabalhadores rurais, que conseguiram a equiparação do valor dos benefícios com os 

trabalhadores urbanos, ficando estabelecido o piso de um salário-mínimo para todos os 

benefícios, e a redução de cinco anos na idade requerida para concessão da aposentadoria, 

enfatizando também o aumento da cobertura entre as mulheres, que antes só se dava em 

termos restritos. 

Descritos alguns fatos históricos da Previdência Social no Brasil, passaremos a tratar 

de fatos relacionados ao surgimento da Previdência Social Rural e seu desenvolvimento 

recente.  

 

1.2 - Origens e desenvolvimento da Previdência Social Rural no Brasil 

 

Apesar da população rural constituir a maioria da população brasileira até a década de 

1960 (55,3%), não houve para os trabalhadores rurais a extensão da proteção social, embora a 

Constituição de 1934 pregasse que todo trabalhador brasileiro tinha direito à proteção 

previdenciária3. Conforme Delgado & Schwarzer (2003, p. 189), entre os vários motivos que 

poderiam explicar esse fato, destaca-se: 

Por um lado, o setor rural participava de forma subalterna da estratégia de 
desenvolvimento após 1930. Por outro lado, os trabalhadores rurais [...] não 
apresentavam grupo de pressão com capacidade de articulação política e 
vocalização suficiente a tal ponto que o Estado populista-paternalista nele 
visse um grupo social a ser integrado e cooptado por meio da expansão 
significativa da cobertura de programas sociais. 

                                                
3 A primeira medida no sentido da inclusão do trabalhador rural entre os beneficiários da previdência social 
ocorreu em 1945, quando Getúlio Vargas assinou a Lei Orgânica dos Serviços Sociais (Decreto-Lei 7.526, de 7 
de maio de 1945) criando o Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB), de administração única e controle 
centralizado. Com isso, haveria a unificação de todas as instituições previdenciárias então existentes e os 
benefícios do seguro social seriam estendidos a toda a população ativa do país. No entanto, o governo 
empossado em 1946 tornou sem aplicação o crédito orçamentário destinado à instalação do ISSB, que não 
chegou a ser implementado (BELTRÃO; OLIVEIRA; PINHEIRO, 2000, p. 03). 
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Na concepção de Santos (1998), o “conformismo rural”, até meados da segunda 

metade da década de 1950, bem como as dificuldades de organizar as demandas de duas 

parcelas ponderáveis da estratificação ocupacional urbana – as empregadas domésticas e os 

trabalhadores autônomos – em razão de sua fragmentação e dispersão, respondem pelo atraso, 

ou descuido, da ação protecionista governamental em relação a elas.  

Para os trabalhadores rurais, tal situação começa a mudar a partir da segunda metade 

dos anos 1950, quando as agitações camponesas começam a provocar a atenção do poder 

público para os diversos problemas existentes no meio rural do país. Por meio das suas 

associações representativas, os trabalhadores rurais reivindicavam, primeiramente, a reforma 

agrária, ao passo que políticas trabalhistas e sociais, dentre as quais a proteção previdenciária, 

surgiram como demanda secundária. No entanto, para Schwarzer & Querino (2002) foi, 

paradoxalmente, durante o regime militar que os benefícios monetários regulares foram 

expandidos a grupos praticamente sem voz e com pouco poder político, como no caso dos 

trabalhadores rurais. Conforme Delgado & Schwarzer (2003) e Schwarzer (2000a), tal 

paradoxo se deve basicamente a três principais fatores: primeiro, no que se refere à expansão 

da previdência aos agricultores, ressalta-se que os agricultores ganharam força política no 

início dos anos 1960, durante o período em que surgiram as “Ligas Camponesas”4 no meio 

rural brasileiro, bem como uma maior mobilização por parte dos trabalhadores rurais que 

resultaram na criação de diversas organizações sindicais, dentre as quais a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) criada em 1963, que fizeram várias 

reivindicações socioeconômicas, destacando-se a reforma agrária como a mais importante. 

Ainda em 1963, é criado o Estatuto do Trabalhador Rural (Lei 4.214 de 1963) e, em seu bojo, 

o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural (FUNRURAL). Em segundo 

lugar, o regime militar dispunha de uma classe de burocratas que simpatizavam com o 

paradigma defendido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), qual seja, o de 

universalizar a cobertura da seguridade social. Além disso, ressalta-se a atuação da Aliança 

Renovadora Nacional (ARENA)5, suporte civil do regime, cujos membros visualizaram a 

possibilidade de aumentar o controle sobre um grande segmento da população, por meio de 

um novo sistema de distribuição de benefícios. Em terceiro, a doutrina de “segurança 

nacional” considerava a estabilidade social uma precondição importante para o 

                                                
4 Movimento que surgiu em 1958 em Pernambuco, no Engenho Galiléia, cujo motivo original de sua 
organização foi a constituição de uma Associação de trabalhadores rurais para o auxílio mútuo ao sepultamento 
de seus membros (DELGADO & SCHWARZER, 2003). 
5 Uma das legendas políticas nascidas por decreto no regime militar (1965) na qual se vinculavam os 
governistas; a outra era o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), oficialmente “oposicionista”. 
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desenvolvimento econômico e para a desejada transformação do Brasil em uma nação 

poderosa.  

Para Delgado & Schwarzer (2003), é comum entre os analistas afirmarem que o 

regime autoritário brasileiro temia o surgimento de convulsões sociais no campo, sobretudo 

devido o fato de que nos anos 1960 e 70, a política de modernização do setor rural, marcada 

pela mecanização das lavouras, expansão da grande propriedade e produção de commodities 

exportáveis, implicou em uma estratégia de desenvolvimento rural de alto custo para a 

pequena produção rural. Do ponto de vista dos militares, a Previdência Rural teria a 

capacidade de contribuir para a integração do setor rural ao projeto de desenvolvimento 

nacional, manteria a “paz social” e evitaria a intensificação da migração rural-urbana.  

Antes da instauração do regime militar no país, ocorre a inclusão do trabalhador rural 

na legislação previdenciária, em 1963, com a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural e 

da criação do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural (FUNRURAL). 

Conforme Barbosa (2010), a forma de custeio era a contribuição sobre a primeira 

comercialização do produto rural, paga pelo produtor ou, mediante acordo prévio, pelo 

adquirente e com a prestação dos benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria por 

velhice, pensão por morte, assistência à maternidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e 

assistência médica. No entanto, a forma como se dava o plano de custeio, baseado na 

comercialização do produto rural, não forneceu uma base financeira suficiente à execução do 

programa e tornava inviável a fiscalização e o recolhimento das contribuições, inviabilizando, 

portanto, a implementação da Previdência Rural naquele momento.  

Em 1967 o Estatuto do Trabalhador Rural foi reformulado e toda a estrutura de custeio 

do FUNRURAL passou a ser de responsabilidade do recém-criado Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS). Segundo Barbosa (2010), a reformulação implicou que o plano de 

prestações ficou limitado às assistências médica e social, suprimindo-se os benefícios em 

dinheiro. Foi alterada também a sistemática de contribuição, que continuava a ser recolhida 

como percentual da primeira comercialização do produto rural, mas agora passava a ser 

obrigação do adquirente e não mais do produtor, a menos que esse processasse a 

transformação do próprio produto. Posteriormente, em 1969, foi criado o Plano Básico da 

Previdência Social que restabeleceu um elenco de benefícios monetários, mas que, tal como 

em 1963, não foi efetivado por falta de regulamentação de sua fonte de custeio. 

Apesar da importância institucional da criação do Estatuto do Trabalhador Rural, a 

legislação de 1963 acabou não tendo impacto relevante na estruturação de um sistema de 
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proteção social efetivo para a população rural. Assim, durante os anos de 1967 a 1971 tem-se 

início a criação da Previdência Rural no Brasil. “Sua posterior extensão, na primeira metade 

dos anos 70, são parte de um projeto mais amplo, gestado pela tecnocracia previdenciária até 

meados dos anos 60” (MALLOY, 1979 apud DELGADO & SCHWARZER, 2003, p. 193). 

Posto isto, em 1971 o regime militar aprova uma lei que criou aposentadorias e 

pensões para trabalhadores que faziam parte do regime de economia familiar rural. A Lei 

Complementar nº 11, de 1971, criou, no lugar do programas anteriores existentes, o Programa 

de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL), cuja administração ficou a cargo 

FUNRURAL, o qual representou uma ruptura completa com os termos do princípio 

contributivo bismarckiano6. O financiamento dos benefícios eram feitos com uma 

“contribuição individual de 2% sobre o valor da comercialização rural, a cargo do adquirente 

[...], uma alíquota de 2,4% sobre a folha de salários urbana complementava a estrutura de 

custeio do FUNRURAL” (SCHWARZER, 2000a, p. 9). Como resultado, os benefícios rurais 

expandiram-se rapidamente durante os anos de 1970, chegando ao final da década com 

aproximadamente 800 mil benefícios por mês (SCHWARZER & QUERINO, 2002). 

Conforme Barbosa (2009), os benefícios eram de natureza não acidentária e acidentária. Para 

os benefícios não acidentários, no valor de 50% do salário mínimo, contava-se com a 

aposentadoria por idade, aos 65 anos, com a aposentadoria por invalidez, e com a pensão por 

morte. Já os benefícios acidentários, o valor era equivalente a 75% do salário mínimo, na 

forma de aposentadoria por invalidez e/ ou auxílio-doença acidentário. 

No entanto, apesar dos avanços existentes no tratamento dado as camadas rurais da 

população brasileira, o FUNRURAL teve um escopo ainda limitado e enfoque paternalista. O 

benefício era concedido apenas aos chefes de famílias, excluindo automaticamente as 

mulheres do acesso ao benefício por idade, a não ser que as mesmas vivessem sozinhas. O 

valor das aposentadorias por idade, que equivalia a meio salário mínimo, era ainda menor 

para as pensões por viuvez: um terço do salário mínimo oficial. Some-se a isto o fato de que a 

emissão de documentos pessoais requeridos para a solicitação de benefícios do FUNRURAL 

era realizado por políticos locais pertencentes à ARENA, em troca de votos nas áreas rurais 

do país (SCHWARZER & QUERINO, 2002). 

                                                
6 Modelo de Previdência implantado na Alemanha no final do século XIX pelo Chanceler Otto Von Bismarck, 
voltado aos trabalhadores das indústrias de carvão e do aço. Baseava-se no princípio contributivo individual, e 
era co-financiado pelo empregador e pelo Estado (SCHWARZER, 2000a). 
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Até o ano de 1977, as clientelas rural e urbana eram assistidas por dois órgãos 

distintos, respectivamente, o Funrural e o INPS. Essas entidades eram responsáveis pela 

prestação de benefícios, assistência médica, assistência social e por toda a estrutura 

administrativa e financeira de seus respectivos programas. Com a criação do Sistema 

Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), pela Lei 6.439, de 1 de setembro de 

1977, as duas clientelas foram unificadas e cada função passou a ser exercida por um órgão 

específico. Apesar de continuar com a manutenção de planos de benefícios distintos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, a relevância da instituição de um sistema previdenciário único, 

mediante a criação do SINPAS, está no fato de demarcar o início de uma política de 

universalização do seguro social no Brasil (BELTRÃO; OLIVEIRA; PINHEIRO, 2000). 

As mudanças significativas para os aposentados e pensionistas rurais só viriam a 

ocorrer, de fato, no final dos anos 1980, como fruto das lutas e conquistas democráticas do 

país, cujo resultado maior foi a volta ao regime civil e a promulgação de uma nova 

Constituição para o Brasil. Assim, é notório nas análises dos autores que tratam do tema que 

com a promulgação da Constituição de 1988, o Sistema de Previdência Social Rural passou 

por profundas modificações, com melhorias significativas para os segurados rurais do INSS7. 

Segundo Schwarzer (2000a), extinguiu-se o tratamento administrativo institucional dado ao 

setor rural na Previdência Social, com a inclusão dos trabalhadores rurais e dos segurados em 

regime de produção familiar, chamados de “segurados especiais”, no plano de benefícios 

normal do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

Para Schwarzer & Querino (2002), essas medidas dizem respeito à: 

• Primeiro, o direito de uma aposentadoria ser estendida ao cônjuge (o que 

significava, na prática, a mulher), sem importar o fato de que o chefe de família 

possa ou não estar recebendo um benefício da previdência social; 

• Segundo, a redução da idade em cinco anos, passando a ser de 60 anos para 

homens e 55 para mulheres trabalhadoras rurais, em comparação com os 

trabalhadores urbanos, 65 e 60, para homens e mulheres, respectivamente; 

• Terceiro, garantia de um benefício equivalente a um salário mínimo oficial 

aplicado ao caso das aposentadorias rurais. 

                                                
7 Os antigos INPS e IAPAS foram fundidos em 1990, formando o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS). 
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Os fatores acima elencados são resultantes da aprovação no Congresso Nacional das 

Leis 8.212 e 8.213 de julho de 1991, implementadas somente em 1992. É válido ressaltar 

também que tais conquistas não podem ser atribuídas apenas ao “ambiente democrático” em 

que a Constituição de 1988 foi promulgada, mas principalmente à luta dos trabalhadores 

rurais por melhores condições de vida e de resgate da cidadania, bem como também em 

função da conjuntura política8 pela qual passava o país naquele momento. Desde a criação 

oficial da Previdência Social no país (1923), demorou quase cinqüenta anos (1971) até que os 

trabalhadores rurais fossem incluídos na Previdência e mais vinte anos (1992) até que esses 

direitos entrassem na agenda governamental e fossem, de fato, estendidos a todos, totalizando 

quase 70 anos de abandono e descaso para com os trabalhadores rurais do país.   

A nova legislação de 1992 trouxe melhorias significativas para os segurados 

“especiais”, causando modificações socioeconômicas expressivas no campo brasileiro. No 

ítem seguinte, abordamos alguns dos principias aspectos da nova legislação dos anos 1990, 

que universalizou os direitos sociais no Brasil. 

  

1.2.1 A nova legislação e a universalização de direitos sociais no Brasil   

 

As leis 8.212 e 8.213 de custeio e benefícios da previdência social significaram uma 

alteração conceitual profunda para o programa previdenciário rural brasileiro. A nova 

legislação advinda da Carta Magna de 1988 fez com que o número de beneficiários rurais 

aumentasse significativamente. A extensão da cobertura tem início em 1992, com uma 

expansão extraordinária de novos beneficiários até 1994, quando a partir de então o 

                                                
8 A intensificação das formas de mobilização e pressão por uma nova política previdenciária iniciaram, de fato, 
com a eleição dos parlamentares constituintes. Sob coordenação da CONTAG, o Movimento Sindical dos 
Trabalhadores Rurais (MSTR) exigia que os trabalhadores rurais obtivessem os mesmos benefícios do Regime 
da Previdência Social que desfrutavam os trabalhadores urbanos. A aposta da CONTAG para modificar a 
política previdenciária era a nova Assembléia Nacional Constituinte. [...] De todas as ações desenvolvidas pelos 
trabalhadores rurais durante a Constituinte, foi na área da Previdência Social que ocorreram avanços 
significativos, com o reconhecimento das mulheres como trabalhadora rural, benefício da aposentadoria no valor 
de um salário mínimo e a idade mínima aos 60 anos para homens e 55 para mulheres. Uma manobra do governo 
protelou a aplicação dos direitos dos trabalhadores rurais, em especial quanto ao valor dos benefícios. Passados 
dois anos da Constituinte, os trabalhadores rurais ainda recebiam meio salário mínimo de aposentadoria e as 
mulheres não conseguiam ser reconhecidas como trabalhadoras para fins de aposentadoria. A FETAG/RS deu o 
“ponta pé” inicial nessa luta ao entrar com mandato de injunção exigindo o efetivo pagamento do benefício da 
aposentadoria rural, no valor de um salário mínimo, mesmo sem a regulamentação, já que os prazos 
constitucionais para regulamentação haviam sido desrespeitados. A CONTAG seguiu o mesmo caminho e 
impetrou mandato no Supremo Tribunal Federal. […] Em 1991, o Supremo Tribunal Federal, determinou o 
pagamento da diferença de 50% do salário mínimo, devida aos aposentados no período de 1988 a 1991 
(CONTAG, 2003, p. 98 - 99). 
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movimento de expansão de benefícios passou a ser determinado por fatores demográficos e 

administrativos. Sobre a quantificação da cobertura do período 1992/94 e as causas, afirmam 

Schwarzer & Querino (2002, p. 16): 

A extensão da cobertura verificada entre 1992/94 foi de aproximadamente 
2,4 milhões de benefícios, começando com 4,11 milhões, em 1992, e 
chegando a 6,48 milhões de beneficiados, em dezembro de 1994. [...] Esse 
aumento foi causado basicamente pela expansão das aposentadorias por 
idade, dada a redução em cinco anos e a universalização da cobertura entre 
as mulheres. 

A nova legislação preservou diversos tratamentos especiais para os segurados do 

sistema de Previdência Rural, com a finalidade de evitar que estes sejam onerados pelas 

regras da previdência social urbana, que não lidam de forma adequada com a realidade rural, 

uma vez que foram originalmente criadas para os trabalhadores urbanos. Para Schwarzer & 

Querino (2002), o principal desses tratamentos se refere a uma “regra de contribuição 

específica”, que não requer uma contribuição monetária individual sobre a renda auferida, 

mas exige que o primeiro comprador da produção rural pague ao INSS 2,2 % do preço de 

comercialização. Outro fator é que o segurado rural deve comprovar os anos de trabalho na 

agricultura, ao invés dos anos de contribuição, a fim de cumprir o período de carência mínimo 

para solicitar um benefício. O número de anos do serviço rural requerido equivale ao período 

de contribuição mínimo para os segurados urbanos. Uma vez também que não dispõem, na 

grande maioria dos casos, de formas urbanas tradicionais de registro, os trabalhadores rurais 

podem lançar mão de outros instrumentos para comprovar o período de trabalho exigido: 

utiliza-se da documentação do terreno usado na agricultura, dos recibos de comercialização 

dos produtos agrícolas ou de uma declaração dos sindicatos de trabalhadores rurais. A adoção 

dessas regras, sem dúvida, facilitou enormemente o acesso a benefícios previdenciários por 

parte da enorme “clientela” rural existente no país.  

Assim, para Delgado (1999), a Previdência Rural inaugura-se de fato em 1992 com a 

aplicação das novas leis de custeio e benefícios da previdência (Leis 8.212 e 8.213, de 24 de 

julho de 1991). Chega ao meio rural um sistema de atendimento ao “trabalhador informal e a 

agricultura de subsistência” - o chamado “regime especial”. A lei 8.213, em seu artigo 11, 

Inciso VII faz a classificação do segurado especial, onde inclui:  

A pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 
próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, 
ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:  a) produtor, 
seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 
outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 
agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. de seringueiro ou 
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extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do 
caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas 
atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou a este 
assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; 
e  c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos 
de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b 
deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 
respectivo.  

Conforme Delgado & Schwarzer (2003), uma outra modificação legislativa de 

impacto considerável sobre o elenco de beneficiários do setor rural, adveio com a Lei nº 

8.742, de 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que regulamentou a 

substituição da Renda Mensal Vitalícia (RMV), para a qual se exigia, dentre um dos 

requisitos, pelo menos 12 contribuições mensais à Previdência Social ao longo do histórico do 

segurado. Em seu lugar foi criado o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou Amparo 

Assistencial, de valor correspondente a um salário mínimo mensal. Os autores ainda colocam 

que:  

O BPC, em suas modalidades idoso com mais de 65 anos e pessoa portadora 
de deficiência (PPD), não mais diferenciam entre os universos de segurados 
rurais e urbanos e também não prevê mais o requisito de contribuição 
prévia, mas requer que a renda familiar per capita do candidato ao benefício 
seja menor que um quarto do salário mínimo. [...] Esta modalidade passou a 
ser concedida a partir de janeiro de 1996, financiado por recursos 
orçamentários, sendo o pagamento efetuado pelo INSS. O seu rápido 
crescimento quantitativo deu-se principalmente na categoria PPD, no qual o 
fato de os critérios de concessão permitirem a inclusão de deficientes físicos 
e mentais congênitos, sem necessidade de contribuição prévia, incluiu um 
novo grupo populacional entre os beneficiários do INSS (DELGADO & 
SCHWARZER, 2003, p. 197-98, grifo meu). 

Segundo os autores acima elencados, o resultado foi uma ampliação significativa da 

cobertura do seguro social com acesso ao salário mínimo na década de 1990. A respeito disso, 

convém verificar por meio da tabela 1, a clara dimensão da universalização do sistema 

previdenciário rural após 1992, ano da implantação da nova legislação previdenciária que 

regulamentou a matéria referente ao sistema de Previdência Rural no Brasil. 

Pelos dados constantes da tabela, percebe-se que no período de 1991 a 1998 

praticamente dobra o número absoluto de benefícios por idade acumulados no sistema rural, 

enquanto seu valor unitário dobra, passando de US$ 44,1 para US$ 108,5 mensais. Vê-se 

também que mais do que quadruplica o gasto mensal com benefícios permanentes, que passa 

de US$ 180 milhões para quase US$ 750 milhões mensais. Tal gasto anual situou-se, em 

1998, em torno de US$ 10 bilhões. A conseqüência dessa expansão foi um impacto 

macroeconômico considerável nas contas da Previdência Social, que em função do 
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atendimento a uma “numerosa clientela rural” fecha negativamente o seu balanço financeiro 

(DELGADO, 2000). 

Tabela 1: Indicadores globais da universalização previdenciária pós - 1992  

Anos 

Valor dos 
Benefícios 

Mensais Pagos 
(Em US$ Mil) 

Nº total de 
Benefícios* 
(mantidos) 

Nº de Benefícios 
Por Idade 

Valor unitário 
dos Benefícios 

Rurais (Em US$) 

1991 180,8 4.080,4 2.240,5 44,1 

1992 234,4 4.976,9 2.912,8 47,1 

1993 403,8 6.001,0 3.855,9 67,3 

1994 526,8 6.359,2 4.176,2 82,8 

1995 637,8 6.332,2 4.126,8 100,7 

1996 705,2 6.474,4 4.102,2 108,9 

1997 725,3 6.672,3 4.140,2 108,7 

1998 749,8 6.913,1 4.305,3 108,5 
Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS) – 1991 a 1998, apud Delgado (2000).  
           Nota: * Inclui, além dos benefícios por idade, rendas mensais vitalícias rurais e benefícios    
de prestação continuada a partir de 1996, proporcionais ao setor rural. 

O financiamento da Previdência Rural, em virtude dessa expansão, constitui um dos 

pontos críticos da Previdência Social. Com a aplicação das Leis 8.212 e 8.213, o vínculo 

contributivo individual foi rompido, visto que as pessoas que fazem parte do regime de 

economia familiar rural adquirem o direito ao benefício por meio da comprovação do tempo 

de serviço, em vez da concessão está vinculada ao tempo de contribuição9.  

O aumento dos encargos não cobertos por contribuições específicas implica num 

déficit estrutural do sistema, tendo de ser financiado, conseqüentemente, com recursos do 

Tesouro Nacional. Segundo Schwarzer (2000a), o déficit financeiro do sistema equivalia (na 

época) a cerca de 90%; ou seja, apenas 10% do total dos gastos da Previdência Rural são 

financiados com recursos arrecadados pelas contribuições advindas do próprio setor. Assim, o 

sistema é estruturalmente deficitário em razão das próprias especificidades do público ao qual 

o programa se dirige. Ainda que venha a ser diminuído no futuro, não se poderia planejar seu 

equilíbrio orçamentário sobre a base de contribuição dos beneficiários.  

                                                
9 A legislação previdenciária rural foi atualizada em junho de 2008, pela Lei 11.718, com o intuito de facilitar o 
reconhecimento de direitos na área rural. Em linhas gerais, a Lei detalhou o conceito de segurado especial, 
especificando as condições de enquadramento na categoria; ampliou o conceito de grupo familiar; permitiu que o 
segurado especial exerça atividade remunerada em período de entressafra ou de defeso, sem perda da 
manutenção da qualidade de segurado especial; determinou que a inscrição do segurado especial deverá manter a 
unidade do grupo familiar e conter informações sobre o imóvel onde a atividade é desenvolvida; e autorizou a 
contratação de trabalhadores assalariados rurais por pequeno prazo (BARBOSA, 2010, p. 8). 
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No entanto, cabe mencionar aqui que o déficit do setor da Previdência Rural não diz 

respeito somente ao caso brasileiro. Conforme analisa Schwarzer (2000b), quando se trata de 

expandir a cobertura ao setor rural, obter relação atuarial estrita nos moldes de um “modelo 

bismarckiano” é praticamente impossível, a menos que se queira inviabilizar a cobertura, seja 

em que país for, independentemente de o mesmo ser “periférico” ou “desenvolvido”. É o que 

constata o referido autor analisando o caso alemão, no qual o financiamento do subsistema de 

seguro social rural depende crucialmente de subvenções do Estado. 

Assim, para Schwarzer (2000b), dentro da atual configuração, o subsistema 

previdenciário brasileiro é e será sempre dependente de ampla suplementação de recursos, 

seja por via de transferências dos contribuintes urbanos, seja por meio de recursos do Tesouro 

Nacional. Porém, a situação previdenciária não é tão grave como parece ser no primeiro 

momento, uma vez que não consta na experiência internacional nenhum caso de sistema de 

aposentadoria voltado ao setor rural que não seja deficitário. Para o autor, projeções apontam 

para uma estabilização e mesmo diminuição do déficit no futuro, uma vez que o salto 

quantitativo de benefícios foi concluído em 1994.  

No entanto, tal projeção parece não ter se concretizado, e o déficit do sistema 

previdenciário rural continua no “mesmo patamar” dos anos 90. Conforme Barbosa (2010), o 

sistema previdenciário rural foi responsável, no ano de 2009, pelo pagamento de 7,9 milhões 

de benefícios, totalizando um montante de R$ 45,5 bilhões no ano. Nesse ano, a arrecadação 

do setor rural somou somente R$ 4,6 bilhões, o que resultou em uma necessidade de 

financiamento, por parte do Estado, de R$ 40, 9 bilhões, o que representa, conforme o autor, 

algo em torno de 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

O financiamento da Previdência Rural é uma questão ainda não equacionada, mas, 

dentro de uma avaliação do sistema têm-se que considerar que este apresenta uma série de 

fatores positivos, visto que, conforme Delgado (1999), beneficia um público, em geral muito 

pobre, que sempre esteve fora das conquistas sociais do país. Estes são fatores a serem 

considerados dentro de uma avaliação mais ponderada da Previdência Rural, cujos benefícios 

se estendem à sociedade brasileira em seu conjunto, prestando, conforme os especialistas, 

mais serviços ao país do que o que simplesmente transparece nos números absolutos do seu 

balanço financeiro.  

O reconhecimento de que há necessidade de transferências fiscais da sociedade em seu 

conjunto para o sistema de Previdência Rural equivale ao “reconhecimento político do seu 

impacto positivo sobre a política social e, portanto, justifica essas transferências, estejam elas 
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vinculadas à seguridade social ou a outros recursos do orçamento da União” (DELGADO & 

SCHWARZER, 2003, p. 208). 

No ítem seguinte, mostramos os respectivos impactos que a Previdência Social Rural 

exerce na composição da renda domiciliar e na economia dos pequenos municípios 

brasileiros, apontados pelos estudos recentes. 

 

1.3 - Os impactos socioeconômicos da Previdência Social Rural no Brasil  

 

Neste tópico, tecemos considerações sobre os impactos socioeconômicos do sistema 

de Previdência Social Rural no país, principalmente a partir dos anos 90, como resultado da 

universalização dos direitos sociais no país após a promulgação da Constituição de 1988. 

Enfocamos, privilegiadamente, os dados referentes ao Nordeste. No geral, discorremos sobre 

esses impactos no tocante à renda das famílias dos domicílios com beneficiários da 

Previdência Rural e na economia dos municípios, em especial dos pequenos municípios 

brasileiros. Em seguida, dá-se ênfase na questão das aposentadorias rurais e seus efeitos na 

economia do semiárido nordestino.  

 

1.3.1 - Impactos na renda das famílias e na economia dos municípios 

 

O aumento do grau de cobertura previdenciária proporcionada pela Carta de 1988 teve 

impactos socioeconômicos consideráveis sobre a população do meio rural brasileiro. Dentre 

estes, o acesso a um salário mínimo e a expansão da cobertura entre as mulheres podem ser 

destacados como alguns de seus principais resultados. Conforme dados de 1997, tomando 

como fonte a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) e como base o salário 

mínimo vigente, Schwarzer & Querino (2002, p. 17) afirmam que “grande parte da população 

empregada que não contribui à Previdência Social oficial possui renda extremamente baixa na 

agricultura brasileira. Mais da metade dos empregados que não contribuem tiveram uma renda 

equivalente à metade de um salário mínimo ou menos”. 

Tal fato não deixa dúvidas do impacto que é ter acesso a um seguro previdenciário, 

uma vez que a grande maioria dos que trabalham na agricultura tiveram uma renda às vezes 
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inferior a meio salário mínimo durante toda a sua vida laborativa. A percepção do benefício 

líquido é duas vezes ou mais superior ao que ganhavam, dando uma idéia da diferença que faz 

ter ou não acesso a um benefício previdenciário. Por isso, em muitas áreas do país os 

aposentados são considerados relativamente “ricos”. 

Maior impacto ainda é no tocante as mulheres, que além de serem equiparadas aos 

homens no que se refere aos valores do benefício, foram beneficiadas na redução do limite de 

idade em cinco anos em relação a estes. Essa expansão da cobertura entre as mulheres muda a 

trajetória de vida das idosas rurais, reconhecendo-lhes o próprio direito de cidadania e 

autonomia financeira, livrando-lhes da anterior situação de dependência dos companheiros, 

filhos ou de outros parentes em idade ativa. Nas palavras de Silva (2003, p. 102): 

Do ponto de vista da mulher rural, muito mais do que para os homens, o 
direito à aposentadoria ganha uma dimensão que vai além da econômica. 
Grande parte das aposentadas rurais de hoje nunca recebeu qualquer 
remuneração pelos trabalhos realizados, o que simboliza o limite em que 
essas mulheres viveram a maior parte de suas vidas e ao real significado do 
recebimento regular do benefício previdenciário. 

Somado a estes fatores, constatou-se que os domicílios rurais têm tido maior acesso 

aos benefícios previdenciários e que a Previdência Rural está tendo um papel cada vez maior 

na composição da renda familiar rural. Conforme estudos realizados por Delgado & Cardoso 

Jr. (2003) nos anos 1990, demonstra-se que a previdência é responsável por, pelo menos, 50% 

da renda monetária do domicílio rural, não importando se o mesmo localiza-se no Nordeste 

“pobre” ou no Sul “rico”. A pesquisa mostra ainda que o rendimento domiciliar médio mensal 

na região Sul era de aproximadamente R$ 552,00 e na região Nordeste era de R$ 283,00, no 

segundo semestre de 1998. Enquanto que na região Sul a maior contribuição à média provém 

de rendimentos da ocupação principal (52% da renda domiciliar total), o contrário se dá na 

região Nordeste, onde apenas 26,3% da renda provém da ocupação principal, evidenciando a 

enorme importância do seguro previdenciário, que contribui com mais de 70% em média na 

estrutura de rendimentos totais da composição da renda domiciliar das famílias nordestinas 

com ou chefiadas por aposentados (DELGADO & CARDOSO Jr., 2003, p. 66). 

 O efeito impulsionador da renda monetária proveniente dos benefícios rurais tem 

inúmeras outras conseqüências, dentre as quais Schwarzer & Querino (2002, p. 17) destacam 

os seguintes: 

a) redução da pobreza no meio rural; b) substituição de acesso a serviços 
sociais; c) melhoria da qualidade de vida; d) melhorias no domicílio; e) 
desenvolvimento da agricultura; f) redução da migração rural/urbano; g) 
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mudanças nos papéis sociais; h) financiamento de sindicatos; i) 
redistribuição regional de renda; j) suporte para a economia local. 

No que se refere aos indicadores de pobreza, têm-se que nos domicílios que dispõem 

de um benefício previdenciário apenas 9,2% no Sul e 14,7% no Nordeste estariam abaixo da 

linha endógena de pobreza, ou seja, a renda dos domicílios é maior que os gastos com 

alimentação, mas é ainda insuficiente para cobrir os gastos totais de consumo; e no caso de 

uma linha exógena de pobreza, ou seja, quando os rendimentos per capita se encontram em 

torno de 1/2 do salário mínimo, os resultados subiriam para 14,3% no Sul e para 38,1% no 

Nordeste, de acordo com os dados da pesquisa “Avaliação Socioeconômica da Previdência 

Rural” realizada em 1998 por Delgado & Cardoso Jr. (2003, p. 77). Fato significativo em 

relação ao número de domicílios situados abaixo da linha de pobreza é que mais da metade 

deles são urbanos (67,5% no Sul e 58,6% no Nordeste), o que indica o forte impacto derivado 

da percepção do benefício previdenciário no meio estritamente rural (DELGADO & 

CARDOSO Jr., 2003, p. 78). 

Para Clement (2004), a Previdência Rural constitui a chave para a mudança social no 

campo, com impacto considerável na redução da pobreza. Conforme pesquisa realizada pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a taxa de pobreza10 na área rural caiu 9,8 

pontos percentuais em 10 anos, pois 59% dos trabalhadores rurais viviam abaixo da linha de 

pobreza em 1992 e em 2001 esse percentual caiu para 49,2%; no caso dos considerados 

extremamente pobres, o percentual caiu de 33% para 25,3%, constatando-se que o principal 

fator que explica a redução da pobreza no meio rural, ocorrida na década de 1990, foi o 

aumento da renda de transferências rurais e de outras fontes não vinculadas ao trabalho. 

Conforme Bastos (2006), no período de 1992 a 1999, foram concedidos no Nordeste 

brasileiro 9.217.250 aposentadorias e pensões rurais, que significaram uma redução de 11% 

no número de pobres, equivalente a 3,5 milhões de residentes (segundo estudo de consultores 

independentes da FAO/CEPAL/INCRA no ano de 2003). Ainda fazendo referência ao estudo 

citado, na região Nordeste, a participação da renda da Previdência Rural na renda total dos 

estabelecimentos por conta própria foi algo em torno de 47,81% no ano de 1996.  

Segundo Barbosa (2010), os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(PNAD) apontam que os recursos da Previdência Social são diretamente responsáveis pela 

redução da pobreza e indigência na área rural do país. Para o autor, é possível estabelecer, a 

                                                
10 De acordo com a classificação metodológica do IPEA, são considerados pobres os que auferem de até 1/2 
salário mínimo, e indigentes os que auferem até 1/4 do salário mínimo.  
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partir das pesquisas, uma comparação da evolução da taxa de pobreza e indigência na área 

rural desde 1992, com e sem o efeito das transferências previdenciárias, e verificar que, em 

ambas as situações, há uma diminuição da taxa a partir de 2001 com tendência de afastamento 

entre as curvas (com e sem transferências previdenciárias). “Em 1992, a diferença entre 

pobres e indigentes na área rural, com e sem transferência, era de 4,5 e 8,6 pontos percentuais, 

em 2001 essa diferença era de 8,9 e 13,5 e em 2008 já registrava 14,6 e 15,1, 

respectivamente” (BARBOSA, 2010, p. 03). Ainda conforme o autor, em 2008, o percentual 

de pobres na área rural atingiu 53,5% mas saltaria para 68,1% sem as transferências 

previdenciárias (que em termos absolutos representa uma redução de 4,0 milhões de pessoas). 

Em relação aos indigentes na área rural, o percentual é de 26,1%, mas sem as transferências 

previdenciárias, esse percentual atingiria 41,3%, uma redução de 4,1 milhões de pessoas. 

(BARBOSA, 2010). 

No Nordeste, a Previdência Social pagou, somente em 1998, segundo Galindo & 

Irmão (2003, p. 166), o maior número de seus benefícios, representando algo em torno de 

45% do total. Ainda conforme os mesmos autores, nos domicílios nordestinos, o tamanho 

médio das famílias com aposentados chega a 3,93 pessoas, computando todo o contingente 

populacional, em 1999. Isso atesta que o benefício previdenciário cobre um número 

relativamente alto de pessoas no meio rural nordestino, uma vez que é a principal fonte de 

renda desses domicílios. Somente no “Sertão” propriamente dito, a aposentadoria representa 

72% da renda domiciliar total, conforme os resultados da pesquisa realizada em 1999.  

Galindo & Irmão (2003) concluem que é fato incontestável que os domicílios onde 

residem pessoas que gozam de uma aposentadoria rural desfrutam de uma melhor qualidade 

de vida em relação àqueles que não recebem, principalmente no Nordeste do país. Fator 

extremamente importante é que o seguro previdenciário, ao lado de outras variáveis, atua com 

um peso fundamental na permanência do aposentado no campo, impedindo sua migração para 

os centros urbanos. Na região Nordeste, segundo esses autores, 74% dos beneficiários 

permaneceram em suas residências após a concessão da aposentadoria. 

Por todos estes e outros aspectos, se confirma o significado que tem o regime de 

Previdência Social Rural no Brasil, e no Nordeste em particular. Na última década, foi 

considerada como a política pública de maior impacto econômico e social no setor rural. 

Graziano da Silva (1999) em “O Novo Rural Brasileiro” confirma o regime de Previdência 

Rural como uma das grandes políticas não-agrícolas para o novo rural brasileiro. As 

aposentadorias representam um dos principais instrumentos de combate à fome e a miséria no 
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meio rural, uma vez que “os benefícios de prestação continuada (aposentadorias, pensões e 

rendas mensais vitalícias) atendem a cerca de 2/3 dessas famílias” (GRAZIANO DA SILVA, 

1999, p. 113). 

Neste contexto, para Delgado (1997, p. 62), “a Previdência Rural tem que ser encarada 

como uma política social compensatória que opera a redistribuição de renda implícita na regra 

constitucional que estabeleceu a sua universalização”. Ainda segundo o autor, a Previdência 

Rural apresenta um duplo papel não só como seguro social, como também enquanto vetor 

para sustentação da renda rural. 

 A conversão do seguro previdenciário em seguro agrícola introduz um elemento novo 

na política previdenciária, qual seja, o seu impacto sobre a produção agrícola do numeroso 

setor de agricultura familiar de todo o país e até mesmo sobre o vasto segmento de agricultura 

de subsistência, fortemente presente no semiárido nordestino. Dessa forma, a aposentadoria 

rural propicia a formação de um pequeno excedente de renda nos domicílios dos aposentados 

e pensionistas rurais que é praticamente reinvestido na própria atividade produtiva familiar, 

criando condições para uma “reprodução ampliada” dessa economia familiar (DELGADO, 

1997).  

A Previdência Rural tem um forte componente redistributivo na nossa sociedade. Mas, 

além do impacto que tem sobre a renda das famílias, vem também a sua importância como 

renda para a economia dos pequenos municípios brasileiros. A renda proporcionada pela 

Previdência Rural, juntamente com as transferências fiscais recebidas, constituem-se no pilar 

de sustentação dessas economias. Compondo-se basicamente de um salário mínimo destinado 

a pessoas de baixa renda, a quase totalidade dos rendimentos, principalmente os provenientes 

do pagamento de aposentadorias rurais, tende a ser gasto no comércio local. Nesse ponto, 

ressalta-se que a previdência não somente atua na redução dos desníveis sociais, mas que 

também exerce uma influência considerável na economia de umas centenas de municípios 

brasileiros, não se constituindo, portanto, numa realidade circunscrita apenas ao semiárido 

nordestino. 

No que diz respeito à dimensão do que representa o pagamento das aposentadorias na 

economia dos municípios, França (1999) fez um estudo da arrecadação, pagamento e das 

transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de 5.507 municípios 

brasileiros. O autor constatou que, deste total, 3.154 municípios apresentaram um volume de 

pagamentos de benefícios que foi superior às transferências do FPM e que em 90% dos 
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municípios o pagamento superava a arrecadação da Previdência nesses municípios, e que 

mais de 50% dos benefícios eram rurais. 

Barbosa & Constanzi (2009) realizaram um estudo recente (ano de 2006 e 2008) que 

compara o montante de recursos pagos pela Previdência Social com o FPM dos municípios. 

Com base nos dados disponíveis do MPAS e do IBGE, os autores colocam que:  

[...] em 2006, os 3.605 municípios para os quais o pagamento de benefícios 
da Previdência superava o FPM receberam, em média, R$ 43,3 milhões do 
INSS contra R$ 6,5 milhões do FPM (diferença de R$ 36,7 milhões). Essas 
cidades tinham em média uma população de cerca de 48 mil habitantes e 
agregavam 172,2 milhões de pessoas (92,2% da população total do país). Em 
2008, para os 3.449 municípios para os quais o pagamento de benefícios 
superava o FPM, a média de recebimentos do INSS foi de R$ 54,3 milhões 
contra R$ 9,7 milhões do FPM (diferença de R$ 44,6 milhões). (BARBOSA 
& COSTANZI, 2009, p. 6). 

No que se refere aos impactos da Previdência Social nas Regiões brasileiras, tem-se 

que os pequenos municípios situados nas regiões mais pobres são favorecidos em relação aos 

grandes municípios das regiões mais ricas, uma vez que são “receptores líquidos” do INSS. 

De acordo com Schwarzer, (2000a, p. 19), os maiores benefícios são registrados no Nordeste. 

Nesta região, o valor dos benefícios gira em torno de 4% do PIB regional, o que demonstra, 

sem sombra de dúvidas, um destaque absoluto desta região em termos de repercussões 

redistributivas de renda do subsistema de Previdência Rural. 

Maia Gomes (2001) afirma que na região Nordeste a renda dos aposentados e 

funcionários públicos constitui, hoje, o mais importante setor econômico do Semiárido 

nordestino, ao lado das cotas municipais do FPM. Essas três rendas dão origem ao que o autor 

denomina “economia sem produção”, ou seja, uma economia cuja renda não equivale ao 

produto, sendo no caso nordestino bem superior a este, de modo que as aposentadorias 

recebidas nesta região têm um peso bastante alto se relacionado com as economias locais, que 

pouco ou “nada” produz.  

O fato é que, em consonância com outros estudos, o autor constata que a Previdência 

Rural na região Nordeste, principalmente na região semiárida, tem um impacto considerável, 

quer seja pelo público ao qual o programa atinge, quer seja pelo montante de recursos que 

adiciona à economia dos municípios.  

No tópico seguinte, abordamos um pouco da discussão referente ao papel que a 

Previdência Rural exerce na economia do semiárido nordestino. 
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1.3.2 - As aposentadorias rurais no semiárido brasileiro e a “economia sem produção” 

 

Sobre a importância que as aposentadorias rurais desempenham no “Nordeste da 

seca11”, ou no semiárido, como é mais usualmente conhecido, o estudo de Maia Gomes 

(2001) destaca a “economia sem produção” surgida nesses espaços, tendo as aposentadorias e 

pensões rurais como a sua principal causa. 

 Maia Gomes (2001) se mostra surpreso quando, na sua obra, analisa o quadro de 

crescimento populacional nos 1.122 municípios do Nordeste (o “Nordeste da seca”, segundo 

sua definição, à época da pesquisa) e constata que houve crescimento populacional na área da 

seca nas três últimas décadas (1970-2000). Para o autor, o resultado encontrado não deixa de 

ser surpreendente quando colocado em contraste com um quadro de “declínio da economia 

tradicional do semiárido”, levando-se em consideração a “máxima econômica” de que “o 

definhamento da economia tem como contrapartida uma baixa taxa de crescimento 

populacional”. De acordo com Maia Gomes (2001, p. 135), isso implica que “ao mesmo 

tempo em que a economia tradicional estagnava ou definhava, outros setores da economia 

sertaneja estavam se expandindo”. A partir de então, questiona o autor sobre quais seriam 

então esses setores que, de uma forma ou de outra, estavam fazendo a população do Nordeste 

seco “sobreviver e até mesmo crescer. Sua hipótese mais provável é que, de um lado esteve a 

expansão do emprego público, principalmente a partir da segunda metade da década de 1980; 

e, de outro, esteve o elevado crescimento das aposentadorias, principalmente as 

aposentadorias rurais (nos anos 1990). 

Considerando que o crescimento do emprego público municipal deve ter 

correspondido muito pouco em termos de elevação da oferta de serviços públicos, e tendo em 

vista que a renda dos aposentados, especificamente os aposentados rurais, não corresponde a 

nenhuma contrapartida de prestação de serviços, é “apropriado denominar esse novo setor da 

economia sertaneja de economia sem produção” (MAIA GOMES, 2001, p. 138). Sem 

produção, porém com renda superior à gerada pela agropecuária tradicional, conforme 

enfatiza o autor. 

                                                
11 Corresponde a área geográfica formada pelos atuais 1.122 municípios do Nordeste (exclui, portanto, os 
municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo) diagnosticados como em situação crítica na seca de 1998, e nos 
quais foram abertas frente de trabalho pela SUDENE; o Nordeste fora da seca é, simplesmente, o restante da 
região (MAIA GOMES, 2001). 
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Conforme Maia Gomes (2001), a economia tradicional do semiárido, historicamente, 

foi caracterizada pela pecuária, pela cultura do algodão e algumas poucas lavouras 

alimentares, basicamente aquelas de subsistência como o milho, o feijão e a mandioca. Essa 

economia tradicional do sertão é preponderantemente rural e caracteriza-se por forte 

concentração de terra, com as pequenas propriedades responsáveis pela maior parte do 

emprego e da produção de alimentos, sendo as grandes propriedades dedicadas 

preferencialmente à pecuária. As culturas básicas dessa economia tradicional, caracterizadas 

pelo fato de serem produzidas em áreas de grandes variações de risco climático e sob 

condições técnicas, na maioria dos casos rudimentares, têm apresentado tendência de declínio 

relativo ao longo das últimas décadas, com produção per capita estagnada ou em nível 

extremamente baixo (MAIA GOMES, 2001, p. 114). Todos esses pontos vêm reforçar, no 

sertão, o despontamento de uma “economia sem produção”. 

Didaticamente, o autor utiliza de um simples exemplo para que se possa compreender 

de forma precisa o significado do termo “economia sem produção”: supondo-se que o produto 

é uma montanha de melancias produzidas em um determinado período, a renda é o direito do 

produtor fazer o que quiser com elas (comê-las, vendê-las, etc). A quantidade de melancias 

produzidas não pode ser senão igual à soma das melancias utilizadas de todas as formas 

possíveis (comidas, vendidas, doadas, etc). No entanto, nem sempre o produto é igual à renda. 

Supondo que as melancias produzidas por determinado agricultor resultou da utilização de 

terras alheias ou “arrendadas”, uma parte dessa produção de melancias será retirada para 

pagar o arrendamento. Nesse caso, o produto desse agricultor é, portanto, maior que sua 

renda. Pegando esse exemplo isolado e extrapolando para a economia de um modo geral, há 

situações em que se tem muito produto e pouca renda, bem como a situação inversa de muita 

renda e pouco produto. Nestes termos, Maia Gomes (2001, p. 149) se refere a uma parte da 

economia do semiárido nordestino que tem uma renda maior que seu produto; a denominada 

“economia sem produção”, cujos principais agentes constitutivos são os aposentados, os 

funcionários públicos e as prefeituras municipais. 

Para o autor em exame, o termo “economia sem produção” só se aplica a rigor aos 

aposentados (rurais), uma vez que os benefícios pagos constituem uma transferência de renda, 

pagos sem a exigência de uma contrapartida de prestação de serviços produtivos. Na região do 

semiárido nordestino, cuja economia produz pouco, ou relativamente quase nada, o peso 

dessa parcela de renda dos aposentados pode ser considerado bastante alto. Nesse sentido, a 

expansão de empregos públicos de “produtividade duvidosa” e a universalização das 
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aposentadorias rurais não vieram adicionar-se praticamente a coisa alguma, uma vez que a 

agropecuária local, que nunca foi de fato relevante em termos de produtividade, já se achava 

em decadência e não havia qualquer outro setor econômico de peso lhe sucedendo. Assim, nas 

palavras de Maia Gomes (2001, p. 158), “o Estado criou, na região do semiárido, uma nova 

economia, cujo fundamento é a apropriação de rendas produzidas em outras regiões”.  

Para Maia Gomes (2001), com a expansão das aposentadorias rurais no Brasil, e, 

principalmente no Nordeste, esta região veio a ser favorecida por duas razões. A primeira, 

aritmética, pelo fato da população rural do Nordeste na população rural do Brasil ser muito 

maior do que a relação entre as populações totais do Nordeste e do Brasil, a expansão 

acelerada das aposentadorias rurais entre 1991-94 teria que ter um impacto significativo no 

Nordeste e, ainda maior, no semiárido. A segunda razão é que devido à concessão ter sido 

feita sem se levar em consideração à exigência de uma contribuição anterior, os inativos, que 

sempre haviam sido trabalhadores do setor informal acabaram sendo os grandes beneficiados. 

Por estas razões, o autor afirma enfaticamente que “o crescimento das aposentadorias rurais 

viria a ser a ocorrência de maior impacto para o Sertão”, e um fato extremamente significativo 

ainda para o Nordeste é que o crescimento das aposentadorias não decorre apenas do fato de 

que aumentou o montante dos beneficiários, mas sim em função de que “como a renda local é 

extremamente baixa, o valor relativo das aposentadorias é, correspondentemente, maior” 

(MAIA GOMES, 2001, p. 160). 

Um outro setor da “economia sem produção” do semiárido nordestino é o FPM dos 

municípios, em função desses municípios serem, em sua grande maioria, dependentes de 

transferências fiscais de outros municípios ou de outras unidades da federação. No entanto, o 

autor reforça que, embora o FPM contribua para a formação da renda da economia do 

semiárido, são as aposentadorias, especificamente as rurais, que constituem o peso maior 

dessa “economia sem produção”. Os dados levantados por Maia Gomes (2001), estimaram o 

tamanho da “economia sem produção” do semiárido nordestino no valor de R$ 5.021 bilhões 

em 1998.   

Os dados do estudo de Maia Gomes (2001) são atualizados por Araújo & Lima 

(2009), que além de definir a “economia sem produção” como aquela constituída por 

aposentados rurais e funcionários públicos, agrega um novo componente nessa economia, que 

é o Programa Bolsa Família (PBF) do governo federal. Juntas, essas três fontes constituem 

uma renda no semiárido muito maior do que aquela gerada pelo tradicional setor 

agropecuário. Os autores constatam que houve um aumento considerável em relação aos 
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outros indicadores considerados no estudo de Maia Gomes (2001), como, por exemplo, a 

massa salarial total, transferência por habitante, emprego público em relação ao emprego 

formal total, entre outros indicadores econômicos e sociais, no período 1997-2005. Em suma, 

corrigido pela inflação do período, os valores encontrados para os aposentados rurais e 

funcionários públicos, constatam que essa “economia” praticamente dobrou de tamanho, 

chegando a um valor de R$ 9,3 bilhões em 2005 (praticamente dobrando de tamanho em 

relação a primeira estimativa); e ao adicionar o valor dos benefícios do PBF e corrigir os 

valores das aposentadorias e dos salários de 2005 a 2007, o tamanho da “economia sem 

produção” sobe para R$ 20,5 bilhões, valor este que equivale a mais de 25% do PIB total da 

economia da região semiárida12 e mais que o dobro do seu PIB agrícola.   

Apesar da relevância que assume no contexto do semiárido nordestino, as conclusões 

dos autores vão ao encontro daquela já apontada anteriormente por Maia Gomes (2001) 

acerca da necessidade de investimentos públicos e privados (criação de infraestrutura, 

educação, desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica) efetivos, uma vez que a 

capacidade multiplicadora das transferências de renda servem apenas para garantir a 

sobrevivência da população e dinamizar o comércio e as feiras locais, mas são lentas e 

insuficientes no estímulo ao surgimento de novas atividades produtivas na economia da 

região.  

No entanto, destarte o minucioso levantamento que fazem os autores acima citados, 

uma das críticas a esse posicionamento é feita por Carvalho (2007) no estudo que o autor faz 

sobre a economia do Estado de Alagoas. 

Carvalho (2007) destaca que a renda proveniente da Previdência e dos demais 

programas sociais contribuem para a articulação da economia popular ao abrir possibilidades 

para mudanças na renda e na criação do mercado interno consumidor. Para o autor, as 

transferências e outros gastos federais foram decisivos no aumento do consumo popular, 

dinamizando, assim, outros setores da economia.  

É muito dinheiro criado nessa economia sem produção que entra no 
consumo dos segmentos mais pobres, dinamizando a economia popular. Os 
comerciantes e os pequenos produtores que recebem esse dinheiro refazem o 
estoque, produzem mais mercadorias e serviços numa aspiral que chega até a 
classe média. Esse crescimento está acontecendo nos setores ligados ao 
consumo de itens básicos. A ampliação da renda dos estratos mais pobres da 
população é a responsável pela dinâmica da economia alagoana. São as 

                                                
12 Considera os 1.048 municípios do semiárido nordestino, conforme classificação do Ministério da Integração; 
esse número exclui, portanto, os municípios do norte do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo (ARAÚJO 
& LIMA, 2009).  
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pequenas e médias empresas relacionadas a este consumo que estão 
contratando mão de obra e ampliando seus investimentos (CARVALHO, 
2007, p. 94).    

O autor chama a atenção para o fato de que mesmo se os setores econômicos de 

Alagoas – sucroalcooleiro, pecuário ou químico – estivessem reunidos, não conseguiriam se 

aproximar da renda gerada pelos programas federais ao longo do ano (2007). Assim, a renda 

da Previdência Social e dos demais programas sociais transformou-se em “parte constitutiva e 

fundamental” do sistema produtivo local. Apesar do rótulo “economia sem produção”, o 

crescimento da economia popular e do mercado consumidor interno se constituem na “âncora 

real dos futuros empreendimentos em Alagoas” (CARVALHO, 2007, p. 66). 

Os resultados encontrados por Carvalho (2007) podem ser extrapolados para outras 

realidades nordestinas, especialmente do semiárido. O autor destaca que milhares de famílias, 

nas cidades e nos campos, têm na renda previdenciária o suporte básico para a sua 

sobrevivência, além de ser “um dos principais esteios da frágil economia dos pequenos 

municípios alagoanos e dos bairros da periferia da capital” (CARVALHO, 2007, p. 74). Em 

relação aos recursos do Programa Bolsa Família, o autor afirma que “são eles que 

movimentam parte considerável do comércio local e dinamizam a produção da economia 

popular” (CARVALHO, 2007, p. 79). 

Assim, é evidente que não só o semiárido, mas várias partes do nosso país, precisam 

de maiores investimentos públicos e privados, com melhoria da infraestrutura, atração de 

grandes empreendimentos etc., que tenham, sem dúvida alguma, um efeito multiplicador 

maior na dinâmica econômica da região. No entanto, uma vez que esses recursos são 

“escassos” e em muitas regiões são praticamente inexistentes, não se pode menosprezar a 

importância que tem a Previdência Rural e demais programas federais de transferência de 

renda para a dinamização da economia popular (CARVALHO, 2007). Ademais, a existência 

de grandes empreendimentos privados não constitui necessariamente uma garantia de 

desenvolvimento local. Abramovay (2002) comenta uma pesquisa realizada pelo professor 

Aldenôr Gomes da Silva no município de Baraúnas-RN na qual se demonstra que a 

modernização da agricultura ocorrida naquela região não trouxe nenhum desenvolvimento 

local para o município, que permaneceu à margem de todo o processo de riqueza gerada pela 

cultura do melão para exportação, de modo que existia uma completa desintegração entre a 

riqueza gerada no município e o processo de desenvolvimento socioeconômico local. 
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Abramovay (2002, p. 6) coloca ainda que as transferências de renda às famílias e aos 

municípios pobres decorrem da solidariedade inerente ao próprio conceito de federação e, 

“longe da paralisia embutida na idéia de ‘economia sem produção’, transferências públicas de 

renda podem ser um elemento decisivo na ocupação dos indivíduos – ainda que em setores 

distantes da ponta do desenvolvimento tecnológico”. 

Por fim, feito esse esboço sobre a Previdência Rural e de seus respectivos impactos no 

meio rural brasileiro e nos pequenos municípios, no capítulo seguinte, tratamos da agricultura 

familiar e de algumas políticas públicas para o seu incentivo que, assim como Previdência 

Rural, vão surgir no Brasil a partir dos anos 1990.  
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2 – A AGRICULTURA FAMILIAR E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SUA 

PROMOÇÃO �O BRASIL  

 

Neste capítulo, fazemos uma breve abordagem sobre a agricultura familiar e algumas 

das políticas públicas para sua promoção no Brasil. No primeiro ítem, contextualizamos 

brevemente o conceito de Agricultura Familiar e, no ítem seguinte, tecemos considerações 

sobre o reconhecimento da agricultura familiar no Brasil e a implementação de algumas 

políticas públicas para sua promoção, dentre as quais destacamos o Programa Nacional de 

Fortalecimento a Agricultura Familiar (PRONAF) e o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA).  

 

2.1 – A agricultura familiar como categoria de análise  

 

O termo “agricultura familiar” é relativamente novo no Brasil, pois de fato só surge 

após publicação da tese de Abramovay (1992), sendo em seguida reforçado pelo estudo da 

FAO/INCRA (1995). A discussão em torno da agricultura familiar tem como gênese a ideia 

de campesinato, de origem européia. Neste contexto, cabe retomar um pouco da contribuição 

dos clássicos que se debruçaram sobre essa problemática. 

Em sua obra “A Questão Agrária”, publicada em 1899, Kautsky (1980) descreve a 

influência do capitalismo sobre a agricultura e as transformações ocorridas no campo no final 

do século XIX.  A sua tese é a de que o desenvolvimento da agricultura segue o mesmo 

caminho da indústria, e as necessidades da sociedade, sobre a égide do capitalismo, orientam 

o desenvolvimento da agricultura no sentido da evolução para o grande estabelecimento social 

cuja forma suprema reúne, em uma única entidade, a agricultura e a indústria. A ideia central 

de Kautsky (1980) é a de que a grande propriedade rural tem superioridade técnica em relação 

à pequena, sendo a que melhor se adapta à penetração do capitalismo no campo e, por 

conseguinte à inserção inevitável da “industrialização da agricultura”.  

Kautsky (1980) defende que a grande exploração agrícola é a que melhor satisfaz as 

necessidades da grande indústria agrícola. A partir de então, tem-se uma integração 

agricultura-indústria, implicando em envolvimento do camponês pelo sistema capitalista, 

deixando este de ser um agricultor de subsistência e se transformando em trabalhador 
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assalariado na cidade ou em um agricultor voltado à produção do mercado. Os camponeses 

que não se integrassem ao mercado estariam condenados a própria sorte, uma vez que quanto 

mais o capitalismo se desenvolve e penetra na agricultura, maior tende a ser a diferença 

qualitativa entre a grande exploração tecnificada e a pequena exploração agrícola. 

Consequentemente, a pequena propriedade, e com ela todo um “modo de produção 

camponês”, estava condenada ao desaparecimento, face à superioridade da grande exploração 

capitalista. 

Na concepção de Lênin, a generalização das relações de produção especificamente 

capitalistas no interior da produção agrícola iria destruir o campesinato através da 

diferenciação interna e de sua integração no mercado capitalista. Para Lênin, a persistência de 

relações não-capitalistas de produção no campo era entendida como resíduo em vias de 

extinção. O autor compreendia que a inserção da “economia natural” no âmbito da produção 

mercantil teria como conseqüência inevitável no processo de evolução social, a diluição desta 

forma de produção em duas classes: de um lado, um estrato de proletários rurais e, de outro, 

um campesinato burguês, economicamente mais favorecido em função da utilização do 

trabalho assalariado (CARNEIRO, 2009).  Lênin mantém a posição de que o trabalho 

familiar de fato não existe no campesinato, e que, ao final, tudo acabaria sendo abarcado pelo 

capital.  

Opondo-se a tese leninista, o relato mais próximo e fiel da realidade camponesa está 

expresso na análise clássica empreendida por Chayanov apud Abramovay, (1992, p. 60 – 61):   

A lei básica da existência camponesa pode ser resumida na expressão 
‘balanço entre trabalho e consumo’. Diferentemente de uma empresa 
capitalista, num estabelecimento camponês o critério de maximização da 
utilidade não é a obtenção da maior lucratividade possível em determinadas 
condições. O uso do trabalho camponês é limitado pelo objetivo fundamental 
de satisfazer as necessidades familiares. E estas não se confundem 
forçosamente com as necessidades de uma empresa.  

Conforme Abramovay (1962, p. 62), outras duas idéias básicas do pensamento de 

Chayanov são que a renda familiar é um todo indivisível, e o conceito de auto-exploração. 

No que se refere à primeira ideia, tem-se que o que determina o comportamento do camponês 

são as necessidades decorrentes da reprodução do conjunto familiar. Quanto ao segundo 

conceito, tem-se que a intensidade do trabalho do camponês não é determinada por sua 

relação com outras classes que compunha a sociedade, mas pela razão entre a penosidade dos 

esforços empreendidos, relativamente á satisfação de suas necessidades.       
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 De acordo com Abramovay (1992), Marx e os clássicos da questão agrária que o 

sucederam colocaram que o campesinato viria a desaparecer tão logo o modo de produção 

capitalista, fundado na grande empresa, se generalizasse na agricultura. Para Abramovay, esta 

previsão é consistente com suas teorias e fundamentadas historicamente. No entanto, para 

Abramovay (1992, p. 129), o que Marx não pode antever é que: 

O extermínio social do campesinato não significaria fatalmente a eliminação 
de qualquer forma de produção familiar como base para o desenvolvimento 
capitalista na agricultura. [...] O trabalho individual, familiar, representava, 
para ele, um estágio inicial, primitivo, no próprio avanço das relações de 
mercado. Tão logo o mercado tomasse conta do conjunto da vida social, a 
contradição embutida na mercadoria entre a natureza ao mesmo tempo social 
e privada do trabalho tomaria corpo em classes sociais antagônicas. E nesse 
sentido, não havia qualquer razão a que a agricultura escapasse ao 
movimento geral do capitalismo.  

Apoiando-se nos escritos de Chayanov, é possível encontrar no interior da família 

camponesa os elementos geradores de sua conduta específica, que não corresponde à 

racionalidade capitalista; ou seja, o “balanço entre trabalho e consumo” e a composição 

demográfica da família, por exemplo, são componentes explicativos das decisões econômicas 

do campesinato. Nisto, reside uma diferença fundamental entre a análise de Chayanov que 

não pode ser encontrado na teoria marxista: “explicar as leis de funcionamento de um 

segmento social cujo comportamento não se compreende um função da lógica da economia 

mercantil” (ABRAMOVAY, 1992, p. 76). Nisto reside, para o autor, a utilidade de uma 

definição precisa e específica de camponês13, uma vez que sem ela é “impossível entender o 

paradoxo de um sistema econômico que, ao mesmo tempo em que aniquila irremediavelmente 

a produção camponesa, ergue a agricultura familiar como sua principal base social de 

desenvolvimento” (ABRAMOVAY, 1992, p. 131). Neste contexto, cabe ressaltar o papel do 

Estado, ator fundamental na moldagem da estrutura social do capitalismo agrário das nações 

desenvolvidas. 

[...] a agricultura familiar e um fenômeno tão generalizado nos países 
capitalistas avançados que não pode ser explicada pela herança histórica 
camponesa, de fato, em alguns casos existente. [...] O peso do Estado na 
consolidação da agricultura familiar como a base social do dinamismo do 
setor é fundamental: interferência nas estruturas agrárias, na política de 
preços, determinação estrita da renda agrícola e até do progresso de inovação 
técnica, formam o cotidiano dos milhões de agricultores que vivem numa 

                                                
13 “Camponeses são unidades domésticas com acesso aos seus meios de vida na terra, utilizando principalmente 
trabalho familiar na produção agropecuária, sempre localizadas num sistema econômico global, mas 
fundamentalmente caracterizadas pelo seu engajamento parcial em mercados que tendem a funcionar com alto 
grau de imperfeição” (ELLIS, 1988 apud ABRAMOVAY, 1992, p. 126).   
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estrutura atomizada onde, entretanto, o Estado tem influência maior que em 
qualquer outro campo da vida econômica (ABRAMOVAY, 1992, p. 22).    

No Brasil, é a partir dos anos 1990 que o conceito de agricultura familiar passa a ser 

usado no vocabulário cientifico governamental e das políticas públicas. Assim, sob a 

denominação de “agricultura familiar” passa a ser considerado o que antes era denominado 

por termos como pequena produção, produção de baixa renda, agricultura de subsistência, 

agricultura não-comercial. De acordo com Abramovay & Piketty (2005), foram dois fatores – 

um científico e outro político – que contribuíram de forma decisiva para desfazer essa 

“imagem caricatural” da agricultura. Do ângulo científico, diversos trabalhos mostraram que a 

agricultura das sociedades mais avançadas do planeta (Europa Ocidental, do Japão, dos EUA, 

do Canadá e, mais recentemente, dos Tigres Asiáticos) tem a base social de seu sucesso 

econômico assentada em unidades familiares de produção. Sob o ângulo político, os anos 80 

assiste ao fortalecimento dos movimentos sociais no campo e o surgimento de amplo 

segmento social de agricultores familiares (que tinham acesso à terra, não estavam muitas 

vezes entre os mais pobres do meio rural, tomavam crédito de organizações bancárias, 

promoviam transformações tecnológicas em seus sistemas produtivos, integravam-se a 

mercados exportadores) e exerciam, mediante suas organizações, uma pressão no governo 

com uma pauta de reivindicações quanto à política agrícola.   

Tais constatações demonstraram a importância da chamada “pequena produção 

agrícola” ou “familiar” no meio rural brasileiro, razões que fazem com que o modelo de 

produção familiar seja alvo dos estudos acadêmicos e, dado o contexto um pouco mais 

democrático da sociedade brasileira, que ocorresse uma maior reivindicação de políticas 

públicas específicas para esse segmento. Essas questões são sumariamente discutidas no ítem 

a seguir.  

 

2.2 - A agricultura familiar como “opção” para o desenvolvimento rural no Brasil  

 

O modelo de desenvolvimento rural implantado no Brasil a partir da década de 1960, 

modificando a estrutura e o perfil da produção agrícola14, se deu com base na chamada 

                                                
14 Para Martine (1990), vários fatores contribuíram para modificar a estrutura e o perfil da produção agrícola a 
partir de 1965, dentre os quais enfatiza-se a consolidação do parque industrial, a fase ascendente do ciclo 
conhecido como o “milagre brasileiro”, a ampliação do crédito rural subsidiado, a internacionalização do pacote 
tecnológico da Revolução Verde, a melhora dos preços internacionais para os produtos agrícolas, dentre outros.  
Para o autor em exame, a agricultura brasileira atravessou um “processo radical” de transformação em vista de 
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“modernização conservadora” da agricultura patronal - apostando na superioridade técnica da 

grande propriedade -, e aconteceu de forma extremamente excludente e concentrada, apesar 

de ter conseguido alcançar grandes níveis de produção e de produtividade (MARTINE, 1990). 

A experiência vivenciada então pelo Brasil distanciava-se por completo daquela dos países 

tido como desenvolvidos, onde a agricultura familiar foi eleita historicamente como a 

principal forma de organização da produção agrícola (VEIGA, 1998). 

No entanto, o processo de modernização da agricultura brasileira, com base no mito da 

eficiência técnica e produtiva da grande propriedade rural, não conseguiu extinguir a pequena 

produção familiar15. O padrão de financiamento da agricultura com base no crédito altamente 

subsidiado entra em crise definitiva a partir dos anos 1980, quando no contexto da crise pela 

qual atravessava a economia brasileira “a agricultura como um todo perdeu o tratamento 

preferencial que desfrutava em suas relações com o setor financeiro” (MARTINE, 1990, p. 7). 

Como um dos desdobramentos da crise financeira dos anos 1980, voltou a crescer o número 

de pequenos estabelecimentos agrícolas (de 5,2 para 5,8 milhões). Nesses termos, o contexto 

da crise teria aberto um espaço para o pequeno produtor, de suma importância para a 

sobrevivência de um significativo número de pequenos produtores e mão de obra rural, apesar 

dessas tendências não terem influído significativamente nos padrões tradicionais da estrutura 

fundiária brasileira. 

Nos anos 1990, um estudo realizado em parceria entre a Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) veio a confirmar essa presença da agricultura familiar no meio 

rural brasileiro, e foi o marco inicial para o que seria a criação de um “novo modelo de 

desenvolvimento rural” para o Brasil. Conforme o documento, para se propor uma nova linha 

estratégica para o desenvolvimento rural no Brasil, devia-se partir da análise de dois modelos 

de produção que compunham a estrutura da agricultura nacional, quais sejam, o patronal e o 

familiar. Nesta classificação, o modelo familiar teria como característica principal à relação 

íntima entre trabalho e gestão, a direção do processo produtivo conduzido pelos proprietários, 

à ênfase na diversificação produtiva e na durabilidade dos recursos e na qualidade de vida, a 

                                                                                                                                                   
sua integração à dinâmica industrial de produção e da constituição do complexo agroindustrial. O principal 
instrumento utilizado para promover a industrialização do campo foi o crédito agrícola subsidiado, por 
intermédio do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). 
15 Na análise de Martine (1990, p. 20), o fato de a pequena produção familiar continuar presente no meio rural 
seria explicado pela heterogeneidade dessa produção, e por ela fazer um “uso mais intensivo dos fatores a sua 
disposição, ou seja, aproveita a maior parcela da terra, emprega mais mão de obra e tem uma produção por 
hectare superior aos conglomerados e latifúndios”. 
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utilização do trabalho assalariado em caráter complementar e a tomada de decisões imediatas, 

ligadas ao grau de imprevisibilidade do processo produtivo. A agricultura patronal, por sua 

vez, seria caracterizada pela completa separação entre gestão e trabalho, ênfase na produção 

especializada, ênfase em práticas agrícolas padronizáveis, mão de obra assalariada 

predominante e tecnologias dirigidas à eliminação das decisões “de terreno” e “de momento”. 

(FAO/ INCRA 1995). 

Segundo dados da FAO/INCRA (1995), o modelo de agricultura patronal, que 

representava cerca de 0,5 milhões de estabelecimentos, e contando com 65% da área, era 

responsável por apenas 20% do pessoal ocupado nos estabelecimentos agrícolas brasileiros, 

enquanto o modelo de agricultura familiar contava com 6,5 milhões de estabelecimentos, 

sendo responsável por boa parte da produção de alimentos para o mercado interno, e, apesar 

de deter apenas 25% do total da área agrícola, era responsável também por 80% do total de 

empregos gerados no campo, no período considerado. 

Os dados contidos nos trabalhos da FAO/INCRA (1995) confirmaram a “presença” da 

agricultura familiar no meio rural nacional e demonstram que este segmento, apesar do pouco 

ou nenhum incentivo por parte das políticas públicas, continuou presente na base da 

agropecuária nacional. Neste sentido, o estudo da FAO/INCRA (1995) deu uma grande 

contribuição no sentido de elencar propostas de política agrária e agrícola favoráveis a 

promoção da agricultura familiar no Brasil, o que representou um avanço na construção de 

alternativas políticas para as ações públicas ligadas ao campo.    

Para Veiga (1998), vários são os fatores “prós” do modelo de produção familiar. No 

Brasil, além de a agricultura familiar ser mais equilibrada do ponto de vista ambiental (em 

relação ao modelo patronal), também apresenta um viés social e econômico que justificava a 

adoção de medidas políticas para seu incentivo, visto essa forma de produção está mais 

voltada para o mercado interno (produzindo grande parte dos alimentos) e empregar uma boa 

parcela da mão de obra no campo. E ainda: foi essa forma de produção - a familiar - que 

predominou como característica principal da estruturas agrária dos países desenvolvidos, 

especialmente a partir do final da Segunda Guerra.  

Conforme Veiga (1998), a tão duvidosa eficiência alocativa da agricultura patronal 

nem de longe compensa sua ineficiência distributiva. Na sua opinião, investir numa política 
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de desenvolvimento sustentável16 que privilegie cada vez mais o segmento da agricultura 

familiar é uma opção que se mostra, no mínimo, necessária para a sociedade brasileira, na 

medida em que esta, além de ser responsável pela grande parte dos alimentos que os 

brasileiros consomem e ser a atividade que mais emprega no meio rural, ainda contribuem 

para a superação dos níveis de pobreza rural e para um crescimento mais equilibrado no 

campo, em contraposição à forma de agricultura patronal que emprega cada vez menos 

trabalhadores, engendrando, por conseqüência, cada vez mais exclusão social e concentração 

de renda. 

O Censo Agropecuário de 1996 do IBGE (apud GUANZIROLI et all., 2001) trouxe 

uma série de dados sobre a agricultura familiar brasileira. A Tabela 2, abaixo, mostra a 

distribuição dos estabelecimentos conforme as categorias socioeconômicas, bem como alguns 

indicadores que demonstraram a dimensão da importância da agricultura familiar no meio 

rural brasileiro. 

Tabela 2: Brasil - Estabelecimentos, Área, Valor Bruto da Produção (VBP) e % do 
Financiamento Total (FT), Segundo as Categorias de Agricultura 

Categorias 
Estab. 
Total  

% 
Estab. 
s/Total 

Área 
Total 

(mil ha) 

% Área 
s/Total 

VBP      
(R$ mil) 

% 
VBP 
s/Total 

% FT 
s/Total 

FAMILIAR 4.139.369 85,2 107.768 30,5 18.117.725 37,9 25,3 
PATRONAL 554.501 11,4 240.042 67,9 29.139.850 61 73,8 
Instit. Religiosa 7.143 0,2 263 0,1 72.327 0,1 0,1 
Entidades Públicas 158.719 3,2 5.530 1,5 465.608 1 0,8 
Não Identificado 132 0,0 8 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 4.859.732 100 353.603 100 47.795.510 100 100 

Fonte: Censo Agropecuário 1995/96 - IBGE. In: GUANZIROLII et. all. (2001). 

Na análise desses dados, destaca-se a grande participação da agricultura familiar no 

total de estabelecimentos agropecuários brasileiros, equivalente a 85,2% do total dos 

estabelecimentos agrícolas. No entanto, esse número contrasta radicalmente com a 

participação dessa categoria na área total disponível, representada por 30,5%. Apesar disso, a 

participação da agricultura familiar no Valor Bruto da Produção (VBP) era significativa 

(37,9%), absorvendo apenas 25,3% do financiamento agrícola. Por outro lado, a agricultura 

patronal, que possuía 11,4% dos estabelecimentos agrícolas nacionais, concentrava 67,9% da 

área total e abocanhara 73,8% do financiamento agrícola. Estes números, por si só, 

                                                
16 A opção pela agricultura familiar também se mostra coerente com os paradigmas da sustentabilidade do 
desenvolvimento, a partir do momento que este passa a ser entendido: “como um vetor, crescente no tempo, de 
objetivos sociais desejáveis, tais como: incremento da renda per capita, melhorias do estado de saúde, níveis 
educacionais aceitáveis, acesso aos recursos, distribuição mais eqüitativa de renda e garantia de maiores 
liberdades fundamentais” (RESENDE, 1998 Apud BLUM, 2001, p. 75). 
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denunciam o processo de tutela estatal que historicamente privilegiou o segmento da 

agricultura patronal. 

A Tabela 3, demonstrada a seguir, traz informações sobre a estrutura fundiária dos 

agricultores familiares que, de maneira geral, denunciava a vergonhosa concentração de terras 

observada na agricultura brasileira desde sua colonização. 

Tabela 3: Brasil - Agricultores Familiares: Participação nos Estabelecimentos, 
na Área e Área Média, Segundo os Grupos de Área Total em Hectares (Ha)  

Grupos de Área Total 
%  

Estabelecimento 
%  

Área 
Área Média  
(Em ha) 

Menos de 5 ha 39,8 3,0 1,9 
5 a menos de 20 ha 30,0 12,2 10,7 
20 a menos de 50 ha 17,1 20,4 31,0 
50 a menos de 100 ha 7,6 19,7 67,8 
100 ha a 15 Módulos Regionais 5,9 44,7 198,0 
Área Média dos Agricultores Familiares   26,0 
Fonte: Censo Agropecuário 1995/96 - IBGE. In: GUANZIROLII et. all. (2001). 

Os números demonstraram que uma parcela significativa de agricultores familiares 

(39,8%), era proprietário de um estabelecimento rural menor que 5 ha, e detinham apenas 

3,0% da área dos 107.768.000 ha. Ou seja, praticamente 40% dos estabelecimentos 

recenseados eram, em média, estabelecimentos de 1,9 ha, o que pode ser um fator de 

dificuldades, senão mesmo de inviabilização da exploração sustentável destes 

estabelecimentos agropecuários. Do outro lado, encontrava-se um pequeno grupo de 

agricultores familiares (5,9%) que concentravam 44,7% da área da agricultura familiar, com 

estabelecimentos maiores que 100 ha, e possuindo uma área média de 198 ha, ou seja, um 

valor maior que sete vezes o valor médio para o conjunto dos agricultores familiares nacionais 

que é de 26 ha.  

Os números apresentados na tabela 3, acima, evidenciam ainda a grande complexidade 

da agricultura familiar brasileira, que se traduz tanto na disparidade existente na estrutura 

fundiária como nas estratégias de sobrevivência e de produção dessa categoria. Essa 

disparidade é mais evidenciada quando é demonstrada a classificação e diferenciação dos 

agricultores familiares (A, B, C e D)17, segundo os distintos graus de desenvolvimento 

socioeconômico e níveis de capitalização e de geração de renda.  

Conforme os dados apresentados na tabela 4, mais da metade dos estabelecimentos 

recenseados em 1996, inseridos nas categorias C e D (56,3% do total), obtiveram uma renda 

                                                
17 Tipo A – agricultores capitalizados; Tipo B – agricultores em processo de capitalização; Tipo C – agricultores 
em processo de descapitalização; Tipo D – agricultores descapitalizados. (FAO/INCRA, 2000 apud 
GUANZIROLLI et. all., 2001).  
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monetária anual que variava de R$ 714,00 a um valor negativo de 104,0018.  Isso significa que 

para garantir a sobrevivência, muitos agricultores familiares dependiam de ingressos externos, 

além dos gerados no estabelecimento agrícola, como aposentadorias, venda de dias de 

serviço, ou de recursos de atividades não-agrícolas (GUANZIROLLI et. all., 2001).  

Tabela 4: Brasil - Estabelecimentos, Área, Renda Total (RT), Renda Monetária 
(RM) por Estabelecimento / ano (em R$), segundo os tipos familiares 
Familiar/ 
Tipos * 

Estabel.  
Total  

% Estabel. 
s/Total 

Área Total  
(ha) 

RT/ Estabel. 
(R$) 

RM/ Estabel. 
(R$) 

A 406.291 8,4 24.141.455 15.986 11.898 
B 993.751 20,4 33.809.622 3.491 2.172 
C 823.547 16,9 18.218.318 1.330 714 
D 1.915.780 39,4 31.599.055 98 (104) 

TOTAL 4.139.359 85,1 107.768.450   
Fonte: Censo Agropecuário 1995/96 (IBGE). In: GUANZIROLII et. all. (2001). 
Nota: * Os grupos estão organizados em ordem decrescente de ingressos, contrário a classificação do 
PRONAF. Neste caso, os grupos C e D são os mais pobres. 

Entre os agricultores familiares de cada região, o Nordeste apresentava o maior 

percentual de agricultores familiares classificados como do tipo D ou descapitalizados, com 

59% dos estabelecimentos familiares enquadrados nessa categoria, e, considerando o universo 

de agricultores familiares de todo o país, a região Nordeste concentrava 64% dos 

estabelecimentos familiares classificados no tipo D (GUANZIROLLI et. all., 2001, p. 81). 

Assim, o Censo Agropecuário de 1996 serviu para corroborar muitas das afirmações 

levantadas pelo estudo da FAO/INCRA (1995) acerca da necessidade específica de políticas 

públicas diferenciadas para o setor, dado o tamanho da agricultura familiar no país e a enorme 

heterogeneidade existente dentro dela.  

Recentemente, houve o reconhecimento institucional da agricultura familiar, por meio 

da Lei nº 11.326/ 2006, conhecida como Lei da Agricultura Familiar. No seu artigo 3º, a lei 

considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no 

meio rural, e atenda, simultaneamente, aos seguintes requisitos:  

I - não detenha área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  

II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;  

                                                
18 Conforme Guanzirolli et. all (2001, p. 83) “a área dos estabelecimentos familiares é um dos fatores 
determinantes na obtenção da renda, demonstrando uma clara relação entre renda e área média. A área média dos 
estabelecimentos diminui na medida em que diminui a renda. Os estabelecimentos familiares do tipo A tem em 
média 59,4 ha, os do tipo B, por volta de 34 ha, os do tipo C, 22,1 ha e os do tipo D, uma média de 16,5 ha.” 
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III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; e  

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

O último Censo Agropecuário, realizado em 2006, em conformidade com a nova Lei 

da Agricultura Familiar, identificou 4.367.902 estabelecimentos de agricultores familiares, o 

que representa 84,4% dos estabelecimentos recenseados, que ocupava uma área de 80,25 

milhões de hectares, equivalente a 24,3% da área ocupada pelos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros. Os resultados demonstram que ainda prevalece uma enorme 

concentração da estrutura agrária do país, uma vez que os estabelecimentos não-familiares 

(patronais), que representam 15,6% do total dos estabelecimentos, ocupam 75,7% da área 

ocupada. Conforme os dados, a área média dos estabelecimentos familiares era de 18,37 ha, e 

a dos não-familiares, de 309,18 ha (DEL GROSSI; MARQUES; FRANÇA, 2010, p. 9). 

Os dados demonstram também que a região Nordeste tem 2.187.295 estabelecimentos 

familiares, o que equivale a metade (50,08%) dos estabelecimentos familiares do país, e 

35,3% da área total deles. Nesta região, os estabelecimentos familiares representaram 89% do 

total dos estabelecimentos e 37% da área total. A segunda região em número de 

estabelecimentos familiares é a região Sul, que abriga 19,2% do total dos estabelecimentos 

familiares (849.997) e 16,3% da área total deles, sendo que os estabelecimentos familiares 

representaram 84% do total de estabelecimentos e 37% da área total (DEL GROSSI; 

MARQUES; FRANÇA, 2010, p. 9). 

Feito este panorama da agricultura familiar, nos subitens seguintes explanamos, em 

linhas gerais, sobre duas das principais políticas públicas implementadas para a agricultura 

familiar no país, respectivamente, o Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura 

Familiar (PRONAF), na modalidade crédito, e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).  

 

2.2.1 - Políticas públicas para a agricultura familiar: o caso do PRO$AF  

 

A criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), criado em 28 de junho de 1996, por meio do Decreto nº 1.946, é destacado como 

um dos acontecimentos mais marcantes na esfera das políticas públicas para o meio rural 
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brasileiro. O início dos anos 1990 é marcado por fatores que foram decisivos para a mudança 

dos rumos de desenvolvimento rural no país, principalmente na esfera governamental: 

Por um lado, o movimento sindical dos trabalhadores rurais ligados à 
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) e ao 
Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais da Central Única dos 
Trabalhadores (DNTR/CUT), especialmente dos três estados meridionais do 
país, passaram a organizar-se e direcionar suas reivindicações e lutas para a 
chamada “reconversão e reestruturação produtiva” dos agricultores 
familiares, que seriam afetados pelo processo de abertura comercial da 
economia, na ocasião influenciado pela criação do Mercosul. Por outro lado, 
os estudos realizados conjuntamente pela FAO/INCRA definem com maior 
precisão conceitual a agricultura familiar e, mais ainda, estabelecem um 
conjunto de diretrizes que deveriam nortear a formulação de políticas 
públicas adequadas às especificidades dos diferentes tipos de agricultores 
familiares. Sabe-se que esses estudos serviram de base para as primeiras 
formulações do PRONAF (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004, p. 
22 - 23). 

Como consequência dessas reivindicações dos agricultores familiares, em 1994 o 

governo Itamar Franco criou o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural 

(PROVAP), que operava basicamente com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES). Embora o PROVAP tenha tido resultados pífios do ponto de vista dos recursos 

aportados para os agricultores, sua importância consiste na transição que ali se inicia em 

direção a uma política pública diferenciada por categorias de produtores rurais. O PROVAP19 

seria, assim, o embrião do que mais tarde viria a ser a mais importante política pública para a 

promoção da agricultura familiar no país (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004).  

A partir de 1999, com o início do segundo Governo de Fernando Henrique Cardoso, o 

PRONAF passou por novas reformulações. De acordo com Schneider; Mattei; Cazella, (2004, 

p. 28 - 29):  

Institucionalmente, o programa deixou de fazer parte do Ministério da 
Agricultura, onde estava vinculado a então Secretaria de Desenvolvimento 
Rural, passando a ser incorporado pelo recém criado Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). O MDA substituiu o Ministério 
Extraordinário de Assuntos Fundiários, criado em 1995, tendo antes a 
condição de Secretaria de Estado. O MDA passou a abrigar o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), instituição 
encarregada da política fundiária e de assentamentos da reforma agrária e, no 
lugar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, foi criada a Secretaria da 
Agricultura Familiar (SAF), que passou a ser o guarda-chuva institucional 
das diversas linhas de ação do PRONAF e demais programas ligados à 

                                                
19 A partir de 1995, já no Governo Fernando Henrique Cardoso, o PROVAP foi totalmente reformulado, tanto 
em termos de concepção como em sua área de abrangência. Essas modificações deram origem ao PRONAF, por 
meio do Decreto Presidencial nº 1.946, datado de 28/07/1996. A partir de então o programa tem se firmado como 
a principal política pública do Governo Federal para apoiar a agricultura familiar (SCHNEIDER; MATTEI; 
CAZELLA, 2004). 
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agricultura familiar brasileira. Nessa nova estrutura organizacional, o tema 
da agricultura familiar ganhou mais espaço, tanto na esfera pública federal 
como na sua visibilidade junto à sociedade civil.  

Na opinião de Corrêa & Ortega (2002, p. 3), o PRONAF é criado com a finalidade de 

“promover o ‘desenvolvimento sustentável’ dos agricultores familiares, aumentando sua 

capacidade produtiva, gerando empregos e melhorando sua renda”. Para cumprir com os 

objetivos inicialmente propostos, de acordo com Aquino et. all. (2011, p. 7), a estrutura 

operacional do PRONAF foi dividida originariamente em quatro eixos de ação: “1) 

negociação e articulação de políticas públicas; 2) instalação e melhoria de infraestrutura e 

serviços nos municípios; 3) financiamento da produção da agricultura familiar (custeio e 

investimento); e 4) capacitação e profissionalização de agricultores familiares e técnicos”. O 

elevado custo e a escassez de crédito eram apontados como um dos maiores problemas dos 

agricultores familiares, fazendo com que o governo tornasse o PRONAF Crédito o principal 

instrumento a ser utilizado para promover o “desenvolvimento sustentável” no meio rural.  

Conforme Abramovay & Veiga (1999), a existência de uma política de crédito voltada 

para a agricultura familiar encontra sua justificativa na assertiva de que a contribuição 

positiva do setor da agricultura familiar à geração de emprego e renda no campo é inibida, 

dentre outros fatores, pelas dificuldades colocadas pelo setor bancário a um segmento dotado 

de precária base patrimonial e incapaz de oferecer contrapartidas monetárias. Nesse sentido, o 

programa de crédito do PRONAF estaria integrando aqueles produtores que ficaram à 

margem do acesso ao crédito agrícola ao longo de toda a trajetória de desenvolvimento da 

agricultura no país. Objetivando alcançar tal meta, a legislação do PRONAF criou, ao longo 

desses anos, linhas de crédito diferenciadas, a serem acessadas conforme cada tipo de 

agricultor familiar, enquadrados nos grupos A, B, C, A/C, D e E, para efeito de utilização do 

crédito20. 

A opinião mais geral dos especialistas é a de que o PRONAF é uma política pública 

ainda em construção permanente e que continuará exigindo adaptações contínuas devido à 

diversidade social dos agricultores familiares e às diferenças regionais.  

Em artigo que trata da dinâmica e das contradições da política de crédito do PRONAF 

no Brasil, abrangendo o período de 1996 a 2008, Aquino & Schneider (2010) colocam que, 

apesar de o programa ter se transformado em um importante instrumento de financiamento 

público para os agricultores familiares do Brasil, o modelo de distribuição e aplicação dos 

                                                
20 O Agricultor precisa ainda ter a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), para ter acesso ao crédito. 
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recursos apresenta um viés concentrador, setorial e produtivista. Os autores colocam que 

quando o PRONAF Crédito foi criado, em 1996, seu raio de atuação limitava-se unicamente 

ao financiamento de atividades agropecuárias desenvolvidas pelos agricultores familiares, e 

excluía do acesso os produtores denominados “periféricos”. Nos dois últimos governos (FHC 

e LULA) “os critérios de distribuição do crédito rural foram reformulados, visando, segundo 

o discurso oficial, adequar a estrutura normativa do programa à diversidade da agricultura 

familiar e ampliar a sua capilaridade nacional” (AQUINO & SCHNEIDER, 2010, p. 4). 

Segundo os autores, a partir de junho de 2007, no lançamento do Plano Safra da Agricultura 

Familiar 2007/2008, o PRONAF Crédito apresenta-se como uma política pública 

diferenciada, cujo desenho normativo passa a contemplar as atividades agropecuárias e não-

agropecuárias, consubstanciadas no amplo leque de linhas de ação do PRONAF 

(Agroindústria, Mulher, Jovem Rural, Semiárido, Floresta, Agroecologia, Pesca, Pecuária 

Familiar, Turismo da Agricultura Familiar, Máquinas e Equipamentos, e ECO 

Sustentabilidade Ambiental).  

O estudo de Aquino & Schneider (2010) aponta que, quanto à distribuição regional do 

crédito, a região Sul foi e continua sendo a maior beneficiária dessa modalidade de 

financiamento rural, abarcando 47,14% do total do crédito no período de 1996-2008, e, no 

tocante à participação dos grupos no montante do crédito, o Grupo D, que sempre foi o que 

recebeu mais recursos do PRONAF, se mantém até o período recente, conforme dados 

expostos na tabela 5, abaixo. 

Tabela 5: Participação dos Grupos no montante do crédito rural do PRO�AF no 
período  de  1999  a  2007  (Em %) 
GRUPOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

A 14,66 21,30 15,33 17,35 14,22 7,83 8,0 6,84 3,72 
B 0,00 1,09 2,47 3,51 3,53 6,79 7,3 7,72 6,22 

A/C 0,00 0,09 0,37 1,00 1,29 0,83 0,6 0,43 0,34 
C 13,78 21,96 26,72 28,97 27,62 25,16 24,3 20,72 15,19 
D 62,14 47,58 41,26 43,09 45,55 37,30 37,6 39,28 39,84 
E 0 0 0 0 6,95 11,59 13,3 16,77 19,99 

Outros 9,42 7,98 13,85 6,08 0,84 10,5 8,9 8,24 14,69 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Fonte: IPEA (2007a, 2007b – Anexo Estatístico); MDA/SAF/PRONAF (2009a, 2009b, 2009c). In: Aquino 
& Schneider (2010). 

Apesar das razões operacionais existentes para explicar as limitações do programa, a 

questão central se encontra dentro da própria concepção “fundante” do programa, que trazia 

implícita a exclusão dos agricultores pobres, os chamados “periféricos”, dado o 
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enquadramento exigido para o acesso ao crédito quando da implementação dessa política. 

Nestes termos, Carneiro (1997, p. 78) já colocava que: 

Os critérios de exclusão estão fortemente sustentados na noção, em 
construção, do “verdadeiro agricultor” – profissional com capacidade 
empresarial apto para encontrar na atividade agrícola a fonte da quase 
totalidade da renda familiar. Estão, portanto, excluídos os agricultores que, 
por motivos variados (natureza sazonal da atividade agrícola, 
impossibilidade de aproveitar, na produção, a totalidade da mão de obra 
familiar disponível, oferta de emprego na região em situação mais favorável 
que a agricultura, redirecionamento dos projetos familiares ou individuais de 
forma a incorporar novos rendimentos e ampliar a capacidade de consumo, 
entre outros) são levados a desempenhar atividades não-agrícolas de caráter 
complementar. 

Aquino & Schneider (2010) sustentam ainda que, em sua versão recente, o PRONAF 

se apóia numa “lógica evolucionista” que elege os agricultores familiares de maiores níveis de 

renda (grupos D e E) como seu público preferencial. 

[...] a estrutura normativa do programa passou por diversas reformulações 
legais que possibilitaram a inserção dos grupos de renda superiores no 
público-alvo da ação estatal. Dessa maneira, como as normas de concessão 
dos créditos são aplicadas uniformemente em todo território nacional, 
termina não sendo nenhuma surpresa que a parcela mais significativa dos 
recursos esteja se concentrando nas mãos dos agricultores mais abastados, 
clientes preferenciais dos bancos (AQUINO & SCHNEIDER, 2010, p. 11). 

Outra forte crítica apontada pelos autores é a de que, apesar da importância do 

programa para os vários segmentos da agricultura familiar, a política de crédito do PRONAF 

não tem sido capaz de efetivar mudanças nas características do padrão de desenvolvimento 

agrícola que vigoram no meio rural brasileiro, uma vez que, ao se comparar o uso dos 

recursos do programa nas regiões Nordeste e Sul, duas regiões brasileiras que concentram a 

maioria dos estabelecimentos familiares, os diversos estudos realizados apontam que, no 

Nordeste, o programa não tem contribuído efetivamente no sentido de promover a 

diversificação econômica e disseminar tecnologias alternativas de convivência com o 

semiárido, enquanto que, na região Sul do país, o crédito tem sido utilizado, em sua maioria, 

para reforçar o tradicional modelo de modernização tecnológica e especialização produtiva 

(AQUINO & SCHNEIDER, 2010). 

As razões pela qual o PRONAF Crédito, mesmo depois das várias mudanças 

normativas realizadas, não consegue contrapor-se à lógica do modelo produtivista e ser capaz 

de modificar os meios de vida das famílias rurais, Aquino & Schneider (2010, pp. 15 - 16) 

colocam que: 
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i - o sistema de incentivos do PRONAF Crédito tem sido orientado muito mais para 

massificar o número de contratos assinados a cada ano do que para promover o uso 

transformador dos recursos emprestados nas realidades sociais em que eles se inserem;  

ii - o PRONAF apresenta dificuldades para promover mudanças no campo, porque o modelo 

de agricultura preconizado pelo programa está intimamente ligado com a lógica setorial e 

produtivista do padrão de desenvolvimento convencional; 

iii - ainda prevalece no Brasil uma “cultura institucional” que insiste na ideia de associar o 

bem-estar dos habitantes do meio rural ao crescimento exclusivo de atividades agropecuárias; 

e, 

iv - o mero aporte de recursos do PRONAF não é condição suficiente para provocar mudanças 

profundas no padrão sócio-técnico de produção que vigora no meio rural brasileiro, tendo em 

vista que tal política tem apresentado uma tênue integração com outras políticas públicas. 

No entanto, apesar dos muitos problemas apontados pelos autores que tratam da 

problemática do PRONAF e de seus impactos na agricultura familiar brasileira, 

principalmente na operacionalização de sua política de crédito - com o privilegiamento de 

algumas regiões e de agricultores mais capitalizados em detrimento de outras regiões e 

categorias de agricultores familiares -, os especialistas no assunto advogam que o PRONAF 

tem contribuído para criar um ambiente institucional mais favorável ao apoio e a expansão da 

agricultura familiar no Brasil, e, como toda política pública, deve passar por reformulações 

frequentes no seu formato, a fim de se adequar a heterogeneidade que caracteriza a agricultura 

familiar no país. 

Outra política pública federal muito importante para o segmento da agricultura 

familiar no país é o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), explanado, em linhas gerais, 

no subitem a seguir.   

 

2.2.2 - Políticas públicas para a agricultura familiar: o caso do PAA  

 

No âmbito da comercialização da produção da agricultura familiar, o destaque é o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)21 lançado em 2003, no primeiro ano do governo 

                                                
21 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), instituído pela Lei n. 10.696, de 2 de julho de 2003, é, 
juntamente com o Programa Bolsa Família, iniciativa específica do governo Lula, tendo em vista estruturar ações 
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Lula, a partir da proposta gestada no Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) 

e transformada em programa governamental no âmbito das políticas do Fome Zero (LEITE, 

2007).  

Ainda no ano de 2003 é lançada outra iniciativa inovadora - o Plano de Safra da 

Agricultura Familiar 2003/2004. Nas diretrizes desse plano no CONSEA, ficou desenhada 

uma estratégia de realização da produção de alimentos básicos oriunda da agricultura familiar, 

com a perspectiva se diferenciar da elaboração dos planos de safras convencionais, que 

sempre estiverem voltadas para a grande produção. No referido plano continha diretrizes 

referentes: “i) à aquisição de alimentos com recursos da Política de Garantia de Preços 

Mínimos (PGPM), diretamente ao segmento familiar; e, ii) à disponibilização dessa oferta de 

alimentos para atender, de diferentes formas, a demanda adicional por alimentos criada pelas 

subvenções ao consumo do Programa Fome Zero (Bolsa-Família e outros)” (DELGADO; 

CONCEIÇÃO; OLIVEIRA, 2005, p. 8). Segundo Leite (2007, p. 26), “esse procedimento não 

apenas contribuiu para ampliar e diversificar as linhas de atuação do componente crédito para 

a produção já existente no PRONAF, como também, e principalmente, inovou ao criar o 

próprio PAA”. 

O PAA foi então concebido como um mecanismo para estimular e fortalecer a 

agricultura familiar, formar estoques estratégicos de alimentos do país e garantir a 

distribuição de alimentos a grupos sociais em situação de vulnerabilidade social e alimentar. 

Por meio do PAA, em suas cinco modalidades22, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) adquire alimentos da agricultura familiar. Visa também contribuir 

para formação de estoques estratégicos e permitir aos agricultores familiares que armazenem 

seus produtos para que sejam comercializados a preços mais justos, além de promover a 

inclusão social no campo.   

A perspectiva do PAA é a de conectar a demanda por alimentos criada ou estimulada 

pelos programas públicos, o chamado “mercado institucional de alimentos”, com a produção 

originada da agricultura familiar que enfrenta limitação em termos de acesso aos mercados.  

Pelo lado dos agricultores, o PAA, diferentemente da tradicional Política de 
Garantia de Preços Mínimos (PGPM), trabalha com preços de aquisição 
fixados entre o piso do preço mínimo e um teto dado pela média de preços 

                                                                                                                                                   
no âmbito da política agrária e da segurança alimentar, objetivando concretizar o Projeto Fome Zero 
(DELGADO; CONCEIÇÃO; OLIVEIRA, 2005, p. 8). 
22 As cinco modalidades do PAA são: Compra Direta; Compra Direta Local com Doação Simultânea; Formação 
de Estoque; PPA-Leite; e Compra com Doação Simultânea. (Para maiores informações, acesse o site: 
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/alimentoseabastecimento/paa).  
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de mercado dos últimos cinco anos para cada produto. Pelo lado das famílias 
beneficiadas, o programa pretendia vincular produção e consumo com vistas 
a atender famílias em insegurança alimentar, estimadas em 50 milhões de 
pessoas abaixo da linha de pobreza; esse critério se justificava pelo fato de o 
Fundo de Combate à Pobreza ser a fonte dos recursos para as aquisições e 
sua distribuição. O PAA contempla também a formação de estoque 
estratégico, neste caso, refletindo um componente de política agrícola 
(LEITE, 2007, p. 26). 

Outra novidade que o PAA trouxe foi a possibilidade de aquisição dos produtos 

diretamente das entidades de agricultores, sem a necessidade de licitação23, evitando as 

limitações colocadas pela Lei 8.666, que constituía o grande entrave para as aquisições da 

agricultura familiar.  

O PAA é operado em dois modelos: um deles é conhecido como PAA-Leite, gerido 

pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) do MDS, por meio de convênios 

estabelecidos com governos estaduais e municipais, e destina-se, exclusivamente, à aquisição 

de leite fluído. Outro modelo é o operado pela CONAB por meio do relacionamento direto 

com entidades de agricultores e gestores locais dos programas destinatários dos alimentos 

adquiridos. O modelo da CONAB24 envolve uma gama variada de produtos: verduras, frutas, 

carnes, leites (vaca e cabra), mel, castanhas, polpas de frutas, sementes crioulas e muitos 

produtos da agrobiodiversidade (LEITE, 2007). 

Apesar do formato interessante do programa, o mesmo apresenta muitas limitações. 

Segundo Leite (2007), o PAA não tem alcançado uma amplitude significativa, pois, de 2003 a 

2006, o PAA beneficiou pouco mais de 200 mil produtores e aplicou R$ 688,2 milhões, com a 

destinação dos produtos adquiridos alcançando a cerca de 8,2 milhões de pessoas em situação 

de insegurança alimentar (e outros públicos incorporados posteriormente) em 1.698 

municípios localizados em quase todos os estados brasileiros. Para o autor, este alcance foi 

muito restrito, dada a limitação dos recursos financeiros disponibilizados para o programa 

diante da demanda existente tanto pelo lado dos agricultores familiares, quanto em termos de 

pessoas em situação de insegurança alimentar. Outros limites apontados referem-se às 

interrupções do fluxo operacional em função de atrasos nos convênios ou da indisponibilidade 

                                                
23 No ano de 2003, o valor inicial por agricultor ao ano, no PAA, era de R$ 2.500,00. Em 2006 este valor foi 
ampliado para R$ 3.500,00/agricultor/ano e, em 2009 o valor foi novamente ampliado para R$ 
8.000,00/agricultor/ano.  
24 Em termos dos produtores atendidos pelo PAA, tem-se: agricultores familiares; assentados da reforma agrária; 
acampados; agroextrativistas; quilombolas; atingidos por barragens; indígenas; pescadores artesanais. Isto é, 
compreendem todo o público enquadrado nos critérios do PRONAF, porém, sem que precisem apresentar as 
condições para acesso ao crédito do PRONAF que a maioria deles não tem. Destaque foi conferido aos critérios 
de enquadramento, sendo que a CONAB tem atuado nos grupos A e B do PRONAF (LEITE, 2007, p. 27). 
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de recursos, e na insuficiente articulação do PAA com os demais programas sociais e outras 

políticas para agricultores familiares.  

O PAA é um programa que se encontra em constantes modificações, em virtude de 

seu próprio formato (composto por diversos órgãos) e do atendimento dos objetivos múltiplos 

que o compõem. Como apontado por Leite (2007, p. 29): 

O fato de o PAA ser um programa intersetorial [...], requereu um grupo 
gestor composto de representantes dos Ministérios da Agricultura, 
Desenvolvimento Agrário, MDS, Fazenda e Planejamento. No topo dessa 
estrutura intersetorial são definidos parâmetros tais como preços, orçamento, 
produtos, modalidades de implementação, etc. Nessa esfera se colocam 
desafios importantes em termos da coordenação das distintas visões e 
expectativas dos setores de governo em relação ao programa: a) o foco do 
MDS nos alimentos que irrigarão seus programas alimentares; b) o MDA 
interessado na agricultura familiar beneficiada pelo Programa; c) a CONAB 
na mediação produção e consumo, como é próprio de um organismo de 
abastecimento; d) a área econômica focalizando o impacto orçamentário do 
volume de recursos, incluindo o aspecto da inadimplência. 

No entanto, apesar desses entraves, o PAA tem sido objeto de atenção constante do 

governo federal, seja em termos de ampliação de recursos, seja em termos da clientela a ser 

atingida pelo programa. Em 2009, o PAA foi reforçado pelo Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). A nova Lei da Alimentação Escolar25 determinou que Estados 

e Municípios utilizem no mínimo 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para alimentação escolar para a compra de produtos 

da agricultura familiar ou de suas organizações. Conforme Del Grossi; Marques; França 

(2010), este mercado institucional envolve atualmente recursos na ordem de R$ 1 bilhão ao 

ano. 

Por fim, apesar das limitações existentes, o programa tem uma capacidade potencial 

enorme de estimular a agricultura familiar, principalmente nos seus segmentos mais 

vulneráveis, resolvendo a questão da comercialização da pequena produção agrícola, 

apontado por muitos especialistas como um dos principais entraves para o desenvolvimento 

da agricultura familiar no país, gerando ocupação e renda no meio rural. Estes são, pois, 

fatores que fazem com que o PAA mereça uma atenção cuidadosa dos estudiosos e dos 

formuladores de políticas públicas para o meio rural. 

                                                
25 A Lei nº 11.947/ 2009, no seu artigo 14, dar prioridade aos os assentamentos de reforma agrária, as 
comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. A aquisição de gêneros alimentícios será 
realizada, sempre que possível, no mesmo município das escolas. Quando o fornecimento não puder ser feito 
localmente, as escolas poderão complementar a demanda entre agricultores da região, território rural, estado e 
país, nesta ordem de prioridade. (Informações disponibilizadas no site:  
http://www.mda.gov.br/portal/saf/programas//alimentacaoescolar).  
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Dada a importância dessas duas políticas públicas para a agricultura familiar 

(PRONAF e PAA), no capítulo empírico deste trabalho levantamos dados junto aos 

agricultores familiares sobre o conhecimento e acesso a estas políticas, além de verificar a 

integração entre elas e se, e em que medida, essas políticas tem atuado, junto com a 

Previdência Rural, para incentivar a atividade produtiva das famílias rurais e melhorar suas 

condições de vida. Antes, porém, temos um outro capítulo (seguinte), onde apresentamos, 

mediante dados secundários, a microrregião Serra de São Miguel-RN, área do presente 

estudo, onde mostramos alguns indicadores socioeconômicos que evidenciam a dependência 

da microrregião por transferências de renda, dentre as quais destacamos a Previdência Rural,  

importância essa evidenciada frente a alguns dados que demonstram a situação de 

vulnerabilidade da agricultura familiar e das escassas oportunidades de geração de renda na 

microrregião. 
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3 – A IMPORTÂ�CIA DA PREVIDÊ�CIA RURAL E DAS DEMAIS 

TRA�SFERÊ�CIAS PARA A MICRORREGIÃO SERRA DE SÃO MIGUEL-R� 

 

Neste capítulo, apresentamos, por meio de dados secundários, a microrregião Serra de 

São Miguel-RN. No primeiro ítem, mostramos a localização espacial e alguns indicadores 

socioeconômicos da região e, no segundo, apresentamos dados que evidenciam a importância 

das transferências para a microrregião como um todo, destacando os números da Previdência 

Rural na microrregião. 

 

3.1 - Localização espacial e alguns indicadores socioeconômicos 

 

A microrregião Serra de São Miguel-RN é uma das 19 microrregiões que compõem o 

estado do Rio Grande do Norte. Está localizada na região do Alto Oeste Potiguar26, conforme 

mapa abaixo, e distante mais de 400 km da capital do Estado, Natal.  

Figura 1: Localização espacial da Microrregião Serra de São Miguel-R�. 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a microrregião 

Serra de São Miguel-RN ocupa uma área de aproximadamente 972 km2, o que corresponde a 

1,84% do território do RN. Em termos geográficos, essa área se divide entre nove municípios: 

Água Nova, Cel. João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Luís Gomes, Major Sales, Riacho 

                                                
26A região do Alto Oeste, composta por 37 municípios, subdivide-se em três microrregiões: Umarizal, com 11 
municípios; Pau dos Ferros, com 17 municípios; e Serra de São Miguel, com 09 municípios. 
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de Santana, São Miguel e Venha Ver. Nesses municípios, segundo o último Censo 

Demográfico, realizado em 2010, residiam 62.755 pessoas, das quais 35.593 habitavam a 

zona urbana 27.162 viviam no meio rural do município, conforme tabela abaixo: 

Tabela 6: População dos municípios da Microrregião Serra de São 
Miguel-R� – 2010 

MU�ICÍPIO 
Área  

(em Km2) 
População 

Total 
População 
Urbana 

População 
Rural 

Água Nova 50,7 2.980 1.908 1.072 
Cel. João Pessoa 117,1 4.772 1.777 2.995 
Doutor Severiano 108,2 6.492 2.783 3.709 
Encanto 125,7 5.231 2.130 3.101 
Luís Gomes 166,6 9.610 6.686 2.924 
Major Sales 31,9 3.536 2.900 636 
Riacho de Santana 128,1 4.156 1.710 2.446 
São Miguel 171,7 22.157 14.500 7.657 
Venha-Ver 71,6 3.821 1.199 2.622 
TOTAL 971,6 62.755 35.593 27.162 
Fonte: IBGE (2010). Dados organizados pelo autor. 

Conforme pode ser verificado na Tabela 6, a microrregião Serra de São Miguel-RN 

constitui-se de cidades de pequeno porte, com quatro dos seus nove municípios com menos de 

5 mil habitantes. Mesmo considerando o critério do IBGE para a definição de rural e de 

urbano, mais da metade desses municípios ainda apresenta uma população, em sua maioria, 

rural. São municípios que podem ser caracterizados como rurais, considerando-se seu 

contingente populacional ou densidade demográfica (população menor que 50 mil habitantes 

e densidade demográfica inferior a 80 hab/Km2), conforme as colocações de Veiga (2003). 

Embora existam atividades comerciais e serviços, as suas “dinâmicas” ainda são 

preponderantemente rurais. 

Em termos de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), a 

microrregião Serra de São Miguel-RN apresentou melhorias significativas na última década 

do século XX (1991-2000). Nesse período, o IDH-M da Serra de São Miguel-RN cresceu 

22,42%, resultado bem acima da variação do IDH do estado do RN, que foi de 16,72%, e bem 

mais que o dobro do IDH do Brasil, que foi de 10,06% no mesmo período (IPEA/PNUD, 

2003). Apesar das melhorias do IDH, a renda variou um pouco mais de 5% no período 

analisado.  

Em termos de rendimento per capita, a microrregião Serra de São Miguel/RN também 

apresenta baixo valor. Em 2000, o rendimento per capita médio da microrregião era de R$ 

61,14, crescendo, portanto, 18,77% na década. Apesar de ter melhorado, esses números são 

bem inferiores aos valores de rendimento per capita do Brasil (em 2000 era R$ 297,23, 
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crescendo 29,06%) e do Estado do RN (em 2000 era R$ 176,21, crescendo, portanto, 40,86%) 

no período (IPEA/PNUD, 2003). 

Apesar de melhorias no IDH, os dados do IPEA/PNUD (2003) demonstraram que os 

municípios da microrregião Serra de São Miguel-RN apresentavam elevados indicadores de 

pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita equivalente a 1/2 

do salário mínimo) e de indigência (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar 

per capita equivalente a 1/4 do salário mínimo) - inclusive com aumento dos índices -, 

conforme pode ser visualizado nos dados da tabela 7, abaixo. 

Tabela 7: Intensidade da indigência e pobreza dos municípios da microrregião 
Serra de São Miguel-R� (1991 – 2000) 

MU�ICÍPIOS 
Intensidade da 
indigência 

1991 

Intensidade da 
indigência 

2000 

Intensidade da 
pobreza  
1991 

Intensidade da 
pobreza  
2000 

Água Nova 51,37 67,03 60,72 69,89 
Cel. João Pessoa 60,02 72,6 70,2 69,47 
Doutor Severiano 55,06 73,03 66,76 71,21 
Encanto 47,94 64,44 58,04 60,76 
Luís Gomes 57,27 67,93 67,37 68,76 
Major Sales 55,12 53,58 67,29 59,73 
Riacho de Santana 52,26 64,39 62,67 65,74 
São Miguel 49,37 64,16 60,09 65,68 
Venha-Ver 51,64 68,83 65,32 72,41 
Fonte: IPEA/PNUD (2003). 

Em contrapartida ao elevado índice de indigência e pobreza da microrregião, os dados 

demonstram também que aumentou consideravelmente o peso das transferências 

governamentais na composição da renda das famílias da microrregião, conforme os dados da 

tabela 8. A média de rendimentos provenientes do trabalho na microrregião passou de um 

valor de 68,90% em 1991 para 30,84% em 2000. Em contrapartida, o valor percentual da 

renda proveniente de transferências governamentais na composição da renda da população 

mais que dobrou na microrregião, passando de uma média de 13,43% em 1991 para 29,93% 

em 2000. No Brasil, esse percentual passou de 10,34% em 1991 para 14,66% em 2000, 

(IPEA/PNUD, 2003). 

Na década de 1990 constata-se que aumentou, na microrregião Serra de São Miguel-

RN, a renda proveniente de transferências (diretas) e de outras fontes não vinculadas 

diretamente ao trabalho, ao passo que os ganhos provenientes do trabalho, se não diminuíram, 

tiveram pouca variação dentro da última década. Assim, o resultado da reconfiguração da 
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estrutura dos rendimentos das famílias do interior do RN é a elevação do número de pessoas 

dependentes direta e indiretamente das transferências governamentais.  

Do ponto de vista econômico, a microrregião, tal como muitas outras do estado do 

RN, até meados dos anos 1980 ainda foi fortemente influenciada pela economia algodoeira, a 

qual era responsável pelo fluxo de recursos monetários para a região, os quais dinamizavam 

os demais setores da economia. A falência da economia algodoeira estadual, por conta de 

vários fatores tecnológicos, mas também da concorrência de mercados e do surgimento de 

pragas, como o caso do bicudo, faz com que várias regiões do Estado passassem a conviver 

com uma crise em suas economias27. Nas regiões não favorecidas pelas políticas de 

modernização da SUDENE (como, por exemplo, a microrregião Serra de São Miguel), a 

falência da economia algodoeira contribuiu para o agravamento da pobreza no campo e 

induziu mais ainda o êxodo rural (FELIPE & CARVALHO, 2002).  

No caso da microrregião Serra de São Miguel-RN, a falta de políticas públicas de 

geração de emprego e renda no meio rural teve como conseqüência a elevação dos índices de 

indigência e pobreza, fazendo com que a região ficasse enormemente dependente de recursos 

de transferências públicas e do setor público em geral. Diante desse cenário, temos que a 

partir do final dos anos 1980 e início dos 1990, com a crise da economia algodoeira, de um 

lado, e uma maior descentralização das políticas públicas, de outro, a microrregião Serra de 

São Miguel-RN passou a depender fortemente das transferências públicas e dos salários do 
                                                
27 Felipe & Carvalho (2002), colocam em seu estudo que a decadência do algodão e de outras culturas agro-
exportadoras tem seu momento de crise definitiva a partir da década de 1960 quando estas atividades entram em 
processo de falência por conta de uma série de fatores causados pela nova divisão inter-regional do trabalho, no 
bojo das políticas implementadas pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) a partir do 
final dos anos 50. 

Tabela 8: Composição percentual da renda proveniente do trabalho e de 
transferências governamentais nos municípios da microrregião Serra de São 
Miguel-R� (1991 – 2000) 

MU�ICÍPIOS 
Rendimento 
do trabalho 

1991 

Rendimento 
do trabalho 

2000 

Transferências 
governamentais 

1991 

Transferências 
governamentais 

2000 
Água Nova 70,87 32,41 12,08 29,68 
Cel. João Pessoa 74,98 24,38 14,38 30,27 
Doutor Severiano 62,59 26,3 11,95 31,08 
Encanto 62,71 33,11 13,28 30,4 
Luís Gomes 77,54 32,74 18,02 27,31 
Major Sales 78,1 39,6 16,49 33,36 
Riacho de Santana 51,85 30,48 10,61 24,8 
São Miguel 80,46 32,87 14,78 34,57 
Venha-Ver 61,01 25,64 9,24 27,87 
Fonte: IPEA/PNUD (2003). 
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setor público, ou seja, tornou-se uma “economia sem produção”. O grande elemento 

sustentador da economia microrregional atualmente tem sido os recursos públicos, quer 

através do pagamento aos servidores públicos, quer através do Estado (em seus diversos 

níveis) como demandante de bens locais, quer como transferidor de renda (via pagamentos 

dos INSS e de transferências sociais). São esses elementos (as transferências) que sustentam 

as atividades econômicas locais e dão vida social a microrregião. 

No ítem seguinte, mostramos a importância das transferências de recursos para a 

microrregião Serra de São Miguel-RN, e destacamos a relevância dos repasses da Previdência 

Social Rural para a microrregião.  

 

3.2 – A importância das transferências para a microrregião Serra de São Miguel-R�28  

 

A federação brasileira foi criada em 1891, com a promulgação da primeira 

Constituição Federal republicana, como resposta as diferenças regionais e necessidades 

administrativas, face à dimensão continental do território, e nasceu de uma “decisão de cima”, 

por meio de um desdobramento de um Estado Unitário (SERRA & AFONSO, 1999). Desde 

sua origem, na Constituição Federal de 1891, a federação brasileira adotou o regime de 

separação de fontes tributárias, discriminando impostos de competência exclusiva dos Estados 

e da União, e a segunda Constituição brasileira, de 1934, estabeleceu impostos exclusivos dos 

municípios (ARRETCHE, 2004; 2005).  

Na Constituição de 1934, o Brasil desenvolveu um complexo sistema de transferências 

fiscais no qual o fluxo das transferências constitucionais deveria operar dos estados para a 

União e seus respectivos municípios; já na Constituição de 1946, tanto o governo federal 

deveria transferir parte de sua receita tributária para estados e municípios quanto os governos 

estaduais deveriam fazê-lo para seus respectivos municípios. Assim, “consolidado o regime 

de separação de fontes tributárias, uma das principais inovações da Constituição de 1946 foi a 

adoção de um sistema de transferências fiscais, pelo qual um nível de governo está 

constitucionalmente obrigado a transferir parte de suas receitas a outro” (ARRETCHE, 2005, 

p. 73, grifo meu).  

                                                
28 Neste ítem, fazemos uma breve contextualização histórica sobre descentralização política e fiscal no Brasil 
apenas para contextualizar a importância desse fato para os pequenos municípios no período recente, tal qual a 
situação da área geográfica do presente estudo. Para maiores informações sobre a temática, ver, dentre outros: 
Serra & Afonso (1999), Arretche (2004; 2005), Maia Gomes & Mac Dowell (1997; 2000). 
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Os constituintes de 1946 destinaram 60% da arrecadação dos impostos 
federais sobre combustíveis, minerais e energia elétrica para serem 
distribuídos para os estados e municípios, assim como 10% da arrecadação 
federal do IR para os municípios e 40% do total da arrecadação dos estados 
para seus respectivos municípios. A centralização fiscal do regime militar 
consistiu em restringir progressivamente as alíquotas dos impostos federais 
de repartição obrigatória, sendo que seu ápice ocorreu em 1968, quando o 
total das transferências constitucionais da União a estados e municípios 
somava 10% da arrecadação do IR e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). Por sua vez, a progressiva distensão do regime 
político a partir de meados dos anos 1970 foi diretamente acompanhada de 
progressiva ampliação das alíquotas de transferência obrigatória da União 
para estados e municípios. Elas passaram de 5% em 1975 para 14% e 17%, 
respectivamente, até 1988 (ARRETCHE, 2005, p. 79). 

Arretche (2004) coloca que os chamados ciclos de centralização (Reforma Tributária 

de 1965-68) e de descentralização (Constituições Federais de 1946 e 1988) do sistema fiscal 

brasileiro estão diretamente associados às alíquotas aplicadas aos impostos de repartição 

obrigatória, bem como à autonomia de gasto dos governos locais sobre os recursos 

recebidos29. 

É na Constituição de 1988 que se estabelece as maiores alíquotas de transferência 

constitucional até então: o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), que têm como fonte de receita a soma de 44% da receita 

de dois dos maiores impostos federais30. A Constituição de 1988 proibia ainda a vinculação 

de gasto de receita derivada de impostos, exceto os gastos com educação, sendo a União 

obrigada a gastar 18% de sua receita disponível com ensino, e os governos estaduais e 

municipais obrigados a gastar 25% nessa rubrica (ARRETCHE, 2005). 

Na Constituição de 1988 se promoveu uma grande descentralização fiscal, e foi 

fortalecida e consolidada a capacidade de tributação própria das esferas subnacionais de 

governo. Serra & Afonso (1999) exemplificam que, para os estados, foi ampliada a base de 

incidência do imposto estadual sobre circulação para todas as mercadorias e os serviços de 

comunicações e transportes. O “novo ICMS” absorveu cinco antigos impostos federais, e 

foram flexibilizadas suas alíquotas e sua administração, inteiramente delegadas aos próprios 

estados, e os municípios tiveram as transferências desse imposto aumentadas em 25%.  

                                                
29A Constituição Federal de 1946 inaugurou um sistema de vinculações constitucionais de gasto das receitas dos 
governos subnacionais. A vinculação de gasto das transferências destinava-se aos estados, estabelecendo que 
48% dos impostos únicos transferidos deveriam ser empregados em despesas de capital, setorial e funcional 
(ARRETCHE, 2005, p. 80). 
30 “A reforma tributária de 1965-1967 criou o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos 
Municípios, compostos por um percentual sobre a arrecadação federal do Imposto de Renda e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados. Esses percentuais eram de 5% para cada Fundo em 1968 e passaram a 21,5% e 22,5%, 
respectivamente, com a Constituição de 1988” (PRADO, 2001, p. 54 apud ARRETCHE, 2005, p. 79). 
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No que diz respeito aos municípios, estes foram os mais beneficiados com o 

movimento de descentralização política e fiscal operada pela Constituição de 1988. Do ponto 

de vista político, passou a ganhar status de ente federado, sendo assim, equiparado aos 

estados, e, do ponto de vista fiscal, passaram a angariar mais recursos. Afonso & Araújo 

(2000) afirmam que a descentralização tributária promovida pela Constituição de 1988, foi 

acima de tudo um movimento de “municipalização da receita”, pois os municípios foram os 

que mais se beneficiaram do processo de descentralização, uma vez que sua receita disponível 

(arrecadação própria31 + transferências) foi a que mais cresceu em comparação com a da 

União e dos Estados. Como colocado por Serra & Afonso (1999, p. 7): 

Em termos verticais, objeto principal do tema do federalismo fiscal, quase 
todos os ganhos relativos couberam à esfera municipal, pouco se alterando a 
posição do nível estadual, sobretudo no conceito de receita tributária 
disponível (arrecadação própria mais e/ou menos transferências 
constitucionais). Em termos horizontais, os recursos adicionais foram 
destinados em maior proporção aos governos estaduais e municipais das 
regiões menos desenvolvidas, revertendo, na divisão da receita tributária 
disponível e do gasto, a elevada concentração da arrecadação e do produto 
interno nas regiões mais desenvolvidas. 

Maia Gomes & Mac Dowell (2000) colocam que, em oposição ao “princípio 

democrático”, o “princípio federativo” tem operado em benefício dos novos membros da 

federação, ou seja, os municípios. Os autores argumentam que o aumento dos recursos à 

disposição dos municípios e a forma “fortemente distorcida” de como é distribuído os 

recursos, como, por exemplo, o rateio do FPM pela União, favorece os municípios de menor 

população.  O ponto crítico desse processo é que com a descentralização política operada com 

o fim do governo militar, pós-1984,  e a descentralização fiscal proporcionada pela Carta 

Constitucional de 1988 teve como resultado a criação de inúmeros municípios pequenos32 e 

sem nenhuma viabilidade fiscal, pelo simples fato de serem favorecidos pelas regras de 

repartição do FPM. 

Outra consequência importante da descentralização política e do federalismo 
municipal brasileiro é que, dentro de suas respectivas regiões (exceto no 
Sudeste) e no Brasil como um todo, os municípios muito pequenos, 

                                                
31 Os municípios receberam oficialmente a delegação de competência tributária para instituir, fiscalizar, 
arrecadar e administrar tributos de sua própria competência (ISS, IPTU, Taxas, Contribuições, entre outros 
impostos).  
32 “Os distritos se convertem em municípios, em primeiro lugar, porque suas populações e elites políticas 
percebem que podem fazê-lo, ou seja, porque a descentralização política lhes deu uma parcela de poder 
anteriormente monopolizada por Brasília; e, em segundo, porque isso lhes aumenta o status – e os recursos 
financeiros. Outra vez, o primado do território, não do número de pessoas. Federalismo municipal” (MAIA 
GOMES & MAC DOWELL, 2000, p. 8 – 9). Conforme os autores, o processo de criação de municípios parece 
ter sido desincentivado a partir da promulgação da Emenda Constitucional n. 15, de 12 de setembro de 1996, que 
modificou o artigo 18 da Constituição Federal, estipulando regras mais “duras” para a criação de municípios. 
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especialmente os do grupo com até 5 mil habitantes (micromunicípios), 
dispõem de mais recursos financeiros per capita do que quaisquer outros. 
Essa situação não se explica nem pelo melhor desempenho arrecadador dos 
municípios pequenos nem pelas transferências de impostos estaduais (que 
são, muito aproximadamente, feitas em proporção aos produtos internos dos 
municípios). São os recursos federais, repassados pelo FPM, com forte viés 
favorável aos micromunicípios, que proporcionam a esses sua situação 
privilegiada (MAIA GOMES & MAC DOWELL, 2000, p. 14). 

Assim, as regras de repartição do FPM33 atuaram como um incentivo a proliferação de 

centenas de novos municípios, na sua maioria, pequenos. Conforme Maia Gomes & Mac 

Dowell (2000, p. 10) dos 1.405 municípios instalados no Brasil, de 1984 a 1997, mais da 

metade – 735 municípios, equivalente a 52,3% do total – eram “micromunicípios”, com 

menos de 5.000 habitantes. Estes municípios não teriam a menor condição de se sustentar sem 

os repasses fiscais dos governos federal e estadual34. Gomes & MacDowell (1997) estimaram 

que, para o Brasil como um todo, 91% das receitas correntes dos municípios de menos de 

5.000 habitantes resultaram de transferências de impostos federais e estaduais, e que, entre as 

regiões brasileiras, a dependência financeira dos pequenos municípios atinge valores 

extremos no Nordeste, onde os municípios com até 5.000 habitantes só conseguem arrecadar 

2% de sua receita corrente total.  

De acordo com Afonso & Araújo (2000), apesar do bom desempenho da arrecadação 

direta municipal promovida pela Constituição de 1988 ter levado a uma maior participação no 

“bolo tributário”, os municípios arrecadam apenas 5,3% de todos os tributos do país e que 

para chegar ao patamar de 17% da receita tributária disponível (conforme dados apurados em 

1997), as participações municipais nas receitas de impostos federais e estaduais ainda são 

preponderantes. Ainda conforme os autores, a partir de 1995, além das transferências 

constitucionais, a União passou a efetuar repasses voluntários (para o financiamento de obras 

ou a prestação de serviços) às instâncias inferiores de governo, o que fez aumentar ainda mais 

o valor das transferências em relação à receita própria dos pequenos municípios e, 

consequentemente, o grau de dependência35.   

                                                
33 Pelas regras de repartição do FPM, existe um coeficiente mínimo de repasse para cada municipalidade. O 
coeficiente mínimo (0,6) é válido para municípios com até 10.188 habitantes. Para municípios que têm mais de 
10.188 habitantes e menos de 156.216, foram definidas 16 faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um 
coeficiente individual. O valor da cota de cada município é calculado pelo Banco do Brasil, após receber da 
Secretaria do Tesouro o valor total do FPM a ser distribuído, conforme o coeficiente de participação dos estados 
e a cota individual (coeficiente) do município. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos>.  
34Após o FPM, a principal transferência constitucional de impostos para os municípios são a cota-parte do 
ICMS, que equivale a 25% da arrecadação estadual. 
35 Ferreira & Bugarin (2007) fizeram um levantamento sobre receitas tributárias e receitas totais da União, dos 
Estados e dos Municípios entre 2000 - 2003 e confirmam que os municípios brasileiros são fortemente 
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Descrito esse “panorama” da realidade dos pequenos municípios brasileiros e trazendo 

essas observações para a realidade do presente estudo, pode-se constatar que os municípios da 

microrregião da Serra de São Miguel-RN não fogem à realidade descrita acima, sendo 

composta por municípios pequenos36 (alguns bem minúsculos) e altamente dependentes de 

transferências constitucionais. Dados do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente (IDEMA) corroboram o enorme grau de dependência financeira dos municípios da 

microrregião Serra de São Miguel-RN. Conforme os números dispostos na tabela 9, em 

média, os municípios da microrregião só conseguem arrecadar 1,28% de sua receita total, ou 

seja, quase 99% do total das receitas correntes são provenientes de repasses constitucionais 

dos governos federal e estadual.   

Tabela 9: Receitas Correntes (em R$) dos municípios da microrregião Serra de 
São Miguel-R� – 2008 

MU�ICÍPIO 
 

RECEITAS CORRE�TES (em R$) 

Receitas 
Próprias 

Transferências 
Constitucionais 

Total de 
Receitas 
Correntes 

% Receitas 
próprias / 

Receita total 
Água Nova  54.540,90 5.192.151,39 5.246.692,29 1,04 
Cel. João Pessoa 43.944,23 7.060.640,68 7.104.584,91 0,62 
Doutor Severiano 114.191,82 7.338.283,07 7.452.474,89 1,53 
Encanto  136.569,37 6.713.193,97 6.849.763,34 1,99 
Luís Gomes 109.729,38 9.720.464,01 9.830.193,39 1,12 
Major Sales 63.600,03 5.319.308,56 5.382.908,59 1,18 
Riacho de Santana 58.372,80 6.075.774,79 6.134.147,59 0,95 
São Miguel 302.991,66 19.292.895,62 19.595.887,28 1,55 
Venha-Ver 62.326,43 6.109.998,41 6.172.324,84 1,01 

TOTAL 946.266,62 72.822.710,50 73.768.977,12 1,28  
FONTE: IDEMA, 2008. Dados organizados pelo autor. 
 

Essa situação de dependência financeira dos municípios da microrregião se reflete 

claramente na composição do Produto Interno Bruto (PIB), no qual somente o setor de 

serviços responde por 77% do PIB total e, quando somado aos impostos, correspondem a 82% 

do PIB total, conforme demonstrado no gráfico 1. Como a microrregião não é nenhum pólo 

de desenvolvimento tecnológico e nem de prestação de serviços para os demais segmentos da 

economia, esse percentual é um claro reflexo da enorme dependência da microrregião por 

recursos de transferências governamentais, ou seja, uma prova de que são os recursos 

                                                                                                                                                   
dependentes de transferências dos estados e do governo federal. Na média, não menos do que 25% da receita 
total dos municípios brasileiros são provenientes de arrecadação tributária própria. 
36 A microrregião Serra de São Miguel-RN possui dois municípios, Major Sales e Venha-Ver, criados em 26-06-
1992, respectivamente pelas leis estaduais n. 6298 e n. 6302. Major Sales foi desmembrado do município de 
Luís Gomes, e Venha-Ver, desmembrado do município de São Miguel. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>.  
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públicos do Estado, através do pagamento aos servidores públicos, como demandante de bens 

locais ou mesmo como transferidor de renda (via INSS e demais transferências sociais) que 

sustentam a economia microrregional. 

 
Gráfico 1: Distribuição do PIB por setores no ano de 2009 - Microrregião Serra de  
São Miguel-R�. 
Fonte: IBGE, 2009. Dados organizados pelo autor. 

Assim, fica evidente na microrregião Serra de São Miguel-RN que os principais 

suportes econômicos dos municípios são as transferências constitucionais dos governos que, 

somadas as transferências diretas do governo federal - repasses efetuados diretamente às 

famílias, como Bolsa Família e, principalmente, os recursos para pagamento dos aposentados 

e pensionistas rurais do INSS -, se constituem nos pilares de sustentação das atividades 

econômicas locais. 

No que diz respeito aos recursos da Previdência Rural, constata-se um papel de 

destaque individual em relação às demais transferências.  Para isso, como colocado por 

diversos autores, basta comparar o valor dos repasses da Previdência Rural com o valor do 

principal repasse constitucional, o FPM.  De acordo com os dados da tabela 10, no ano de 

2010, os valores da Previdência Rural foram 1,6 vezes maior que o valor do FPM da 

microrregião. Constituindo-se de um valor de um salário mínimo mensal, a massa salarial 

injetada no período de pagamento dos aposentados e pensionistas rurais, ao lado do 

pagamento dos funcionários públicos locais, contribuem para movimentar a economia dos 

pequenos municípios da microrregião. Relevante também para a economia local é o valor das 

transferências diretas efetuadas pelo Programa Bolsa Família, cujos valores anuais também 

estão demonstrados na tabela.   
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Tabela 10: Transferências (e
Bolsa Família no ano de 2010 

MU�ICÍPIO 
 

FPM

Água Nova  3.86
Cel. João Pessoa 3.86
Doutor Severiano 3.86
Encanto  3.86
Luís Gomes 3.86
Major Sales 3.86
Riacho de Santana 3.86
São Miguel 7.72
Venha-Ver 3.86

TOTAL 38.62

FONTE: Tesouro Nacional; Síntese D
organizados pelo autor.  
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cias (em R$) do FPM, da Previdência Rural e 
 2010 para a  microrregião Serra de São Miguel-R�

Tipos de Transferências (em R$) 

FPM 
Previdência 

Rural 
Bolsa Família 

3.862.592,00 1.986.720,00 521.525,
3.862.592,00 3.219.901,00 941.833,
3.862.592,00 4.525.447,00 1.250.738
3.862.592,00 4.361.679,00 976.336,
3.862.592,00 8.509.831,00 1.873.281
3.862.592,00 3.458.245,00 591.051,
3.862.592,00 4.067.162,00 831.904,
7.725.183,68 30.334.384,00 4.241.746
3.862.592,00 2.276.285,00 775.686,

8.625.919,68 62.739.654,00 12.004.100

tese DATAPREV; Portal da Transparência, (2010). Dados 

s dados da tabela 10, pode-se perceber que em alguns

 FPM foi maior que os valores repassados pela Prev

 valor de repasse dos recursos previdenciários é

 de benefícios emitidos pelo INSS em cada localidad

or mínimo de repasse para cada municipalidade, de 

opulação, o valor do repasse da Previdência Rura

M desses municípios, conforme visualização do gráfi

 entre os repasses (em R$) da Previdência Rural e d
icrorregião Serra de São Miguel-R�. 

se DATAPREV, 2010. Dados organizados pelo autor. 

78 

al e do 
R�  

 

1.525,00 
1.833,00 
0.738,00 
6.336,00 
3.281,00 
1.051,00 
1.904,00 
1.746,00 
5.686,00 

.100,00 

alguns municípios da 

la Previdência Rural. 

rios é determinado, 

calidade, ao contrário 

e, de modo que, nos 

ural acaba sendo 

o gráfico 2.  

 
ral e do FPM  

FPM

Prev. Rural 



79 
 

De acordo com o gráfico 2, por este princípio de distribuição, o minúsculo município 

de Água Nova, com uma população de 2.980 habitantes, recebe o mesmo valor, a título de 

FPM, que o município de Luís Gomes, que possui uma população três vezes maior, de 9.610 

habitantes. Este também foi o caso de outros municípios da microrregião, como Cel. João 

Pessoa, Major Sales e Venha-Ver, que tiveram o repasse do FPM superior aos valores da 

Previdência Rural.  

Assim, ao considerarmos a microrregião Serra de São Miguel-RN tal qual uma região 

dependente de transferências renda, vemos que os recursos da Previdência Rural se 

constituem em uma importante fonte de renda dessa economia. As tabelas 11 e 12, abaixo, 

demonstram, respectivamente, a quantidade de benefícios previdenciários e o valor anual 

pago pela Previdência Social, subdivididos nas categorias de segurados urbano e rural.  

Tabela 11: Quantidade de benefícios emitidos pela Previdência 
Social no ano de 2010 na microrregião Serra de São Miguel-R� 

MU�ICÍPIO 
 

Quantidades de benefícios emitidos no ano de 2010* 
Total Urbano Rural 

Água Nova  431 80 351 
Cel. João Pessoa 699 140 559 
Doutor Severiano 947 173 774 
Encanto  884 148 736 
Luís Gomes 1.866 402 1.464 
Major Sales 729 138 591 
Riacho de Santana 829 145 684 
São Miguel 6.459 1.428 5.031 
Venha-Ver 463 74 389 

TOTAL 13.307 2.728 10.579 

FONTE: Síntese/ DATAPREV (2010). Dados organizados pelo autor. 
              *Nota: Considerando como referência o mês de dezembro de 2010.  
 
Tabela 12: Valor dos benefícios (em R$) emitidos pela Previdência 
Social no ano de 2010 na microrregião Serra de São Miguel-R� 

MU�ICÍPIO 
 

Valor dos benefícios emitidos no ano de 2010  
Total Urbano Rural 

Água Nova  2.510.484 523.764 1.986.720 
Cel. João Pessoa 4.047.368 827.468 3.219.901 
Doutor Severiano 5.590.595 1.065.148 4.525.447 
Encanto  5.261.609 899.930 4.361.679 
Luís Gomes 11.128.626 2.618.795 8.509.831 
Major Sales 4.297.438 839.193 3.458.245 
Riacho de Santana 4.899.329 832.167 4.067.162 
São Miguel 39.682.317 9.347.933 30.334.384 
Venha-Ver 2.758.054 481.769 2.276.285 

TOTAL 80.175.820 17.436.167 62.739.654 

FONTE: Síntese/ DATAPREV (2010). Dados organizados pelo autor. 
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desenvolvida em pequenos estabelecimentos, na sua grande maioria, minifúndios, conforme 

dados dispostos na tabela 13, abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelos dados da tabela 13, conforme os últimos dados do Censo Agropecuário, 

podemos constatar a situação de vulnerabilidade da agricultura familiar da microrregião, uma 

vez que os estabelecimentos rurais familiares, que equivalem a 92,24% do total dos 

estabelecimentos agropecuários, detém 62,90% do total de hectares e dispõem de uma área 

média de 7,5 hectares por estabelecimento (menos da metade da área de um estabelecimento 

classificado como do tipo D, que possui uma média de 16,5 ha). No caso do município de São 

Miguel, o maior dentre os municípios da microrregião, esta vulnerabilidade se torna ainda 

maior, visto que a média encontrada por estabelecimento da agricultura familiar é de apenas 

3,9 ha por estabelecimento. Ou seja, dada a reduzida área para o desenvolvimento da 

agricultura, associado ao fator climático (as secas frequentes), muitos dos estabelecimentos 

familiares da microrregião podem ser caracterizados, em sua maioria, como simplesmente um 

local de moradia e/ou de um espaço em que se pratica uma pequena agricultura de 

subsistência.  

A pouca disponibilidade de área dos estabelecimentos da agricultura familiar na 

microrregião Serra de São Miguel-RN, se reflete também nos dados apresentados referentes à 

atuação do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) na microrregião37, conforme os dados 

dispostos na tabela 14, que traz o número de contratos e o valor do montante de recursos 

concedidos via PRONAF, por município. Os números demonstram uma média de um pouco 

mais de 900 contratos do PRONAF ao ano. De acordo com Soares (2011), o grupo B do 

                                                
37 Além da agência do BNB em Pau dos Ferros-RN, também atuam na microrregião operando com o PRONAF o 
Banco do Brasil, com agências situadas em Pau dos Ferros-RN e em São Miguel-RN. 

Tabela 13: �úmero de estabelecimentos agropecuários na Microrregião Serra 
de São Miguel-R� – 2006 

MU�ICÍPIO 
Estab. Rural 
Familiar 

Área 
(ha) 

Estab. Rural 
�ão-Familiar 

Área 
(ha) 

Total de 
Estabel. 

Água Nova 143 2.001 23 2.303 166 
Cel. João Pessoa 300 4.143 28 3.232 328 
Doutor Severiano 657 3.276 10 1.592 667 
Encanto 390 5.057 15 2.258 405 
Luís Gomes 340 5.059 41 6.524 381 
Major Sales 62 1.172 43 1.893 105 
Riacho de Santana 492 6.026 80 2.836 572 
São Miguel 2.028 7.955 99    684 2.307 
Venha-Ver 508 3.573 90 1.249 598 

TOTAL 5.100 38.262 429  22.571 5.529 
Fonte: IBGE (Censo Agropecuário 2006). Dados organizados pelo autor. 
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PRONAF responde por 79,26% do número total de contratos e a 42,80% do montante de 

recursos concedidos pelo BNB na microrregião Serra de São Miguel-RN no período analisado 

(2000 a 2010), e que ocorreram várias renovações dos financiamentos no público atendido 

pelo grupo B do PRONAF, através da metodologia do Agroamigo38. 

Tabela 14 – Distribuição do número de contratos e montante de recursos 
concedidos via PRO�AF, por município na microrregião Serra de São Miguel-R�, 
2000 a 2010 

MU�ICÍPIO �úmero de Contratos Valor R$ (1,00) 
  Água Nova 547 688.282 
  Coronel João Pessoa 873 2.305.560 
  Doutor Severiano 1.816 4.059.472 
  Encanto 972 2.225.479 
  Luís Gomes 2.304 3.634.660 
  Major Sales 601 977.361 
  Riacho de Santana 549 2.032.908 
  São Miguel 872 1.732.240 
  Venha-Ver 857 1.618.688 

TOTAL 9.391 19.274.650 
Fonte: BNB Pau dos Ferros-RN (2011). In: Soares (2011). 

Isso posto, podemos deduzir que as famílias de agricultores familiares, ao não 

encontrar na agricultura condições suficientes para sua reprodução socioeconômica, passam a 

lançar mão de várias estratégias de sobrevivência, desde a migração de membros da família, 

até o concurso de atividades agrícolas com não-agrícolas (pluriatividade). Somadas a estas 

estratégias, as transferências governamentais como o Bolsa Família e, principalmente os 

recursos da Previdência Rural, desempenham um papel preponderante nas estratégias de 

reprodução social das famílias rurais da microrregião Serra de São Miguel-RN.   

Dado esse quadro da agricultura familiar na microrregião Serra de São Miguel-RN, 

pode-se entender a importância que a Previdência Rural desempenha no espaço rural dessa 

microrregião. A fim de nos aprofundarmos nessa questão e cumprir os objetivos do presente 

estudo, nos valemos, pois, de uma pesquisa de campo, cujos procedimentos metodológicos e 

principais resultados encontrados estão expostos no capítulo seguinte. 

 

                                                
38 O Agroamigo é o Programa de Microfinança Rural do Banco do Nordeste, operacionalizado em parceria com 
o Instituto Nordeste Cidadania e com Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Visa à concessão de 
financiamento para área rural,  adotando metodologia própria de atendimento, cuja principal premissa consiste 
na concessão de crédito orientado e acompanhado. A metodologia do Agroamigo foi desenvolvida tendo como 
base o modelo adotado pelo Programa Crediamigo, linha de microcrédito urbano já operacionalizada pelo Banco 
do Nordeste. O Programa destina-se a agricultores familiares com enquadramento no PRONAF, classificados no 
Grupo B, e são concedidos créditos para atividades agropecuárias e não-agropecuárias, visando à melhoria dos 
níveis de renda e emprego no meio rural.  Informações disponíveis no site:  
http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Produtos_e_Servicos/agroamigo/gerados/apresentacao.asp .  
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4 – OS EFEITOS DA PREVIDÊ�CIA RURAL �A AGRICULTURA FAMILIAR DA 

MICRORREGIÃO SERRA DE SÃO MIGUEL-R� 

 

Neste capítulo, são descritos os resultados da pesquisa sobre os efeitos da Previdência 

Rural na agricultura familiar da microrregião Serra de São Miguel-RN. Inicialmente, 

descrevemos os procedimentos metodológicos do trabalho de campo; em seguida, 

demonstramos os resultados, buscando atingir os objetivos e responder as hipóteses que 

nortearam o estudo.   

    

4.1 - Procedimentos metodológicos do trabalho de campo  

 

Para a realização da pesquisa de campo, a unidade de análise considerada foi a família 

rural, com as entrevistas sendo aplicadas junto às famílias de agricultores com e sem 

aposentados rurais, recebendo um ou mais benefícios39 da Previdência Social Rural.   

Para se chegar às famílias de agricultores familiares no meio rural utilizamos por 

universo o número de estabelecimentos rurais familiares obtidos a partir do Censo de 2006. 

Embora sabendo que possam existir famílias que detenham mais de um estabelecimento, no 

semiárido, em geral, a grande maioria das famílias possui um único estabelecimento. 

Para a definição dos municípios pesquisados na microrregião Serra de São Miguel-

RN, um dos parâmetros foi a maior proporção de beneficiários rurais em relação ao total de 

benefícios previdenciários emitidos pelo INSS40. Por esse critério, foram selecionados os 

municípios de Encanto e Riacho de Santana. O terceiro município escolhido para o estudo foi 

o município de São Miguel, em razão de ser o município pólo da microrregião e possuir o 

maior valor absoluto de aposentados rurais da microrregião, além de outras características 

significativas para o estudo, e também presentes nos demais municípios, como, por exemplo, 

elevada proporção de beneficiários rurais em relação à população total do município. A figura 

2 traz o mapa da área geográfica do estudo, com destaque para os municípios selecionados. 

 

                                                
39 Os benefícios considerados foram aqueles de prestação continuada (idade, invalidez, pensão e benefícios do 
LOAS). 
40 Foram considerados os dados equivalentes a 2008, obtidos no site DATAPREV, e utilizados quando da 
elaboração do projeto de pesquisa do presente estudo. 
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Z = abscissa da normal padrão, fixando um nível de confiança; (se o nível de 

confiança for de 95%, Z = 1,96). 

p = estimativa da proporção, expresso em decimais; 

q = estimativa complementar, equivalente a 1 – p; 

d = erro amostral, expresso em decimais.  

E foram considerados os seguintes parâmetros: um nível de confiança (1- α) de 0,95; 

proporção populacional de 0,5; e erro amostral de 0,1042. De acordo com o cálculo, chegou-se 

a uma amostra de 93 estabelecimentos, conforme resultado do cálculo abaixo: 

n= 1,962 . 0,5 . 0,5 . 3090 n= 2967,636 n= 93,17 
 0,12 .3089 + 1,962.0,5. 0,5  31,8504   

Para efeito de distribuição proporcional da amostra entre os municípios selecionados, 

optamos por aplicar 94 entrevistas, distribuídas proporcionalmente entre os municípios, 

conforme o número de estabelecimentos familiares existentes. Mediante esse critério, foram 

aplicadas 12 entrevistas no município de Encanto, 16 no município de Riacho de Santana e 66 

no município de São Miguel.  

Durante a realização da entrevista (apêndice B) com as famílias rurais de agricultores, 

utilizou-se ainda da observação como uma forma de extrair elementos para além daqueles 

inicialmente previsto nas questões previamente elaboradas. As observações foram 

devidamente registradas (na forma de anotações no próprio instrumento de coleta), auxiliando 

posteriormente na análise de questões relevantes. 

Quanto ao delineamento da pesquisa, trata-se de um levantamento amostral que de 

acordo com Gil (2000, p. 58) “caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas [...] acerca 

do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões 

correspondentes aos dados coletados”.  

Considerando como unidade de análise as famílias rurais dos agricultores, para o 

cumprimento dos objetivos do trabalho, dividimos a amostra entre as famílias de agricultores 

rurais com aposentados e sem aposentados no domicílio, ou seja, para cada entrevista em uma 

família de agricultor com aposentado no domicílio, aplicava-se outra em uma família sem 

aposentado. Desse modo, pode-se verificar claramente os efeitos da Previdência Rural entre 

                                                
42 Optou-se por utilizar uma margem de erro de 10%, dada a exequibilidade do tempo disponível para a 
realização desse estudo e dos custos envolvidos numa pesquisa dessa natureza. 
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as famílias rurais da microrregião estudada, notadamente no que diz respeito as suas 

estratégias de produção e de sobrevivência no meio rural. 

As comunidades rurais pesquisadas em cada um dos municípios deu-se pelo critério de 

acessibilidade, tomando-se o cuidado de distribuí-las em conformidade com sua distância em 

relação à sede do município e o tamanho da comunidade. Assim, foram aplicadas entrevistas 

em pelo menos uma comunidade próxima a sede e em outras comunidades situadas à média e 

longa distância da sede do município (por meio das estradas vicinais existentes e transitáveis).  

O total de comunidades rurais43 onde foram aplicadas as entrevistas foi determinado 

de acordo com a quantidade obtida na amostra, sendo pesquisadas, no mínimo, 5 (cinco) 

comunidades por município, e o número de entrevistas realizadas em cada comunidade, deu-

se conforme a quantidade de famílias existentes (visualizadas mediante percurso prévio pelo 

setor) até completar o total de entrevistas por município.  O acesso aos domicílios ocorreu de 

forma aleatória, com a subdivisão da equipe de entrevistadores (composta por 3 pessoas) 

dentro da comunidade e alternando as entrevistas a, no mínimo, 5 residências uma da outra, 

nas comunidades rurais mais densamente povoadas. 

O trabalho de aplicação das entrevistas ocorreu durante todo o mês de julho de 2011, 

realizado durante o dia (manhã e tarde), na residência dos agricultores. De preferência, a 

entrevista era aplicada junto ao chefe da família e, na sua ausência, por uma pessoa do 

domicílio que soubesse prestar todas as informações requeridas. Durante a aplicação das 

entrevistas, foi procedida ainda a anotação de informações adicionais prestadas pelos 

agricultores, juntamente com outras observações diretas feitas pelo entrevistador.  

O ano-base considerado para responder as questões da pesquisa foi o ano de 2010. As 

principais variáveis pesquisadas foram aquelas relacionadas às formas de ocupação e renda 

dos membros das famílias, características e estrutura produtiva dos estabelecimentos, as 

rendas obtidas pela família (agropecuária, não-agrícolas, transferências sociais e outras 

fontes), o acesso à políticas públicas (Assistência Técnica, PRONAF, PAA) e outras questões 

consideradas relevantes para o estudo.  

                                                
43 Comunidades rurais pesquisadas por município: Encanto (Valentin, Ponta da Serra, Várzea Nova, Encanto do 
Meio, Nova Esperança); Riacho de Santana (Pau Dárco, Caeiras, Sobradinho, Muquém, Catolezinho); São 
Miguel (Boa Vista, São Pedro, Agreste, Olho D’água Dantas, Cachoeirinha, Cachoeira, Cachoeira de cima, 
Serrote Verde, Bonito do Acampamento, Bonito da Fazenda, Buracão, Agreste de Cima, Torrões, Lagoa de 
Dentro de São Miguel). 
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Por fim, os dados quantitativos coletados na entrevista foram tabulados e organizados 

em um banco de dados no formato estatístico SPSS - Statistical Package Social Science  - 

versão 17.0, através do qual procedeu-se à análise e cruzamento das variáveis do estudo. 

 

4.2 - Resultados e discussões  

 

4.2.1 - Caracterização das famílias e ocupação dos membros 

 

No que diz respeito à propriedade da moradia familiar, destaca-se a moradia própria, 

com mais de 90% dos casos analisados na microrregião. 

Tabela 15: Propriedade da moradia das famílias pesquisadas (%) – Microrregião Serra 
de São Miguel-R�  

Posse da 
Residência  

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Própria 95.7 91.5 93.9 87.9 100.0 100.0 100.0 100.0 
Cedida 4.3 6.4 6.1 9.1 - - - - 
Morador - 2.1 - 3.0 - - - - 
TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

Quanto ao sexo do chefe da família, predomina o masculino. Porém, nas famílias com 

aposentados, 23,4% são chefiados por mulheres. Neste último caso, não resta dúvidas de que 

a chefia familiar está relacionado ao fato de possuírem uma aposentadoria rural, permitindo-

lhes uma condição de independência financeira em relação aos filhos e de demais parentes. 

Aqui encontramos um importante efeito da Previdência Rural sobre a condição de gênero, no 

meio rural da microrregião.  

Tabela 16: Sexo do chefe das famílias pesquisadas (%) – Microrregião Serra de São 
Miguel-R�  

Sexo do 
Chefe 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Masculino 76.6 97.9 72.7 97.0 66.7 100.0 100.0 100.0 
Feminino 23.4 2.1 27.3 3.0 33.3 - - - 
TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

Quanto à idade dos chefes da família, naquelas sem aposentados rurais, a idade do 

chefe situou-se entre os intervalos de 25 a 55 anos de idade, com 82,7%, e nas famílias com 

aposentados, a idade situava-se nos intervalos acima de 56 anos de idade, concentrando 
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88,9% dos casos. Isso demonstra que a Previdência Rural cobre potencialmente toda a 

população em idade de acessar o benefício, com um enorme grau de eficiência e de eficácia 

na microrregião em estudo.  Nos casos em que o aposentado não é o chefe do domicílio 

(moram com um dos filhos), o fato de possuírem um benefício monetário regular dão a estes 

uma posição de destaque no núcleo familiar, uma vez que contribuem, com seu rendimento, 

para a manutenção da unidade familiar.  

Tabela 17: Idade do chefe das famílias pesquisadas (%) – Microrregião Serra de São 
Miguel-R�  

Idade do 
Chefe 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
25 a 35 anos 2.1 21.3 3.0 27.3 - - - 12.5 
36 a 45 anos 2.1 36.2 3.0 33.3 - 50.0 - 37.5 
46 a 55 anos 8.5 25.5 6.1 27.3 - 16.7 25.0 25.0 
56 a 60 anos 21.3 17.0 21.2 12.1 33.3 33.3 12.5 25.0 
61 anos acima 66.0 - 66.7 - 66.7 - 62.5 - 
TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

O grau de escolaridade dos chefes das famílias é bastante baixo, principalmente nas 

famílias com aposentados, onde mais da metade dos chefes da família (53,2%) são 

analfabetos; já nas famílias sem aposentados, o índice de analfabetismo encontrado também 

foi alto (38,3%). Ressalta-se que este índice se refere ao caso daqueles que declararam nunca 

terem freqüentado escola, sem saber ler e escrever um bilhete, e nem assinar o próprio nome. 

Porém, o percentual daqueles na faixa de escolaridade “fundamental incompleto” havia 

muitos casos que afirmaram frequentar até 3 anos de escola, ou seja, menos que o antigo 

“primeiro grau menor” (que era de 4 anos); estes sabem assinar o próprio nome e ler poucas 

palavras, o que fazem deles, do ponto de vista “funcional”, também analfabetos. 

Tabela 18: Grau de escolaridade do chefe das famílias pesquisadas (%) – Microrregião 
Serra de São Miguel-R�  

Grau de 
Escolaridade 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Analfabetos 53.2 38.3 60.6 45.5 16.7 16.7 50.0 25.0 
Fund. Incompl. 44.7 59.6 39.4 51.5 66.7 83.3 50.0 75.0 
Fund. Completo 2.1 2.1 - 3.0 16.7 - - - 
TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

Quanto ao estado civil dos chefes de família, predomina a situação de casado, sendo 

maior para as famílias sem aposentados, com 83% dos casos. No grupo das famílias com 

aposentados, os casados representam 66% seguido dos viúvos e solteiros, com 14,9% e 10,6% 

respectivamente. 
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Tabela 19: Estado civil do chefe das famílias pesquisadas (%) – Microrregião Serra de 
São Miguel-R�  

Estado Civil 
TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 

Com 
Aposent. 

Sem 
Aposent. 

Com 
Aposent. 

Sem 
Aposent. 

Com 
Aposent. 

Sem 
Aposent. 

Com 
Aposent. 

Sem 
Aposent. 

Solteiro 10.6 2.1 12.1 3.0 16.7 - - - 
Casado 66.0 83.0 60.6 78.8 50.0 100.0 100.0 87.5 
Viúvo 14.9 - 15.2 - 33.3 - - - 
Junto 2.1 14.9 3.0 18.2 - - - 12.5 
Separado 6.4 - 9.1 - - - - - 
TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

Nas famílias pesquisadas, foram encontradas 354 pessoas (com uma média geral de 

3,77 pessoas por família), sendo 157 indivíduos nas famílias com aposentados (com uma 

média de 3,34 pessoas por família) e 197 pessoas nas famílias sem aposentados (com uma 

média de 4,19 pessoas por família), conforme tabela 20, abaixo.  

Tabela 20: �úmero de pessoas por domicílio nas famílias pesquisadas (%) – 
Microrregião Serra de São Miguel-R�  

�úmero de 
Pessoas 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
1 a 3 pessoas 63.8 42.6 69.7 33.3 50.0 33.3 50.0 87.5 
4 a 5 pessoas 31.9 38.3 27.3 48.5 50.0 16.7 37.5 12.5 
6 a 8 pessoas 2.1 17.0 - 15.2 - 50.0 12.5 - 
9 a 10 pessoas 2.1 2.1 3.0 3.0 - - - - 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

Nas 47 famílias rurais com aposentados no domicílio entrevistadas (metade da 

amostra), foram encontradas 68 beneficiários do INSS, recebendo aposentadorias rurais por 

idade, invalidez, pensão por morte e benefício de prestação continuada (BPC), na modalidade 

pessoa portadora de deficiência, e foram contabilizadas 74 aposentadorias (pois 6 pessoas 

recebiam aposentadoria rural por idade +  pensão rural por morte do cônjuge).  Do total de 

beneficiários, 30 (trinta) deles não eram os chefes do domicílio, ou seja, ou constituíam a 

segunda pessoa aposentada no domicílio ou moravam com filhos (caso dos viúvos). 

Como pode ser observado no gráfico 4, abaixo, a maioria dos beneficiários rurais tem 

acesso ao benefício após completarem a idade mínima requerida pela lei. Na microrregião 

estudada, 83,78% dos benefícios rurais são por idade e 10,81% são por pensão rural por 

morte. 
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Gráfico 4: Tipos de benefícios rurais da previdência social encontrados nas 
famílias pesquisadas – Microrregião Serra de São Miguel-R�. 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

Quanto à quantidade de pessoas beneficiárias da previdência por domicílio – nas 47 

famílias com aposentados entrevistadas -, verificou-se que a maioria das famílias (53,2%) 

possui duas pessoas beneficiárias da Previdência Rural, conforme demonstrado no gráfico 5. 

No geral, a média de aposentados encontrada na microrregião foi de 1,57 beneficiários por 

domicílio44.  

 
Gráfico 5: Quantidade de beneficiários por domicílio nas famílias pesquisadas – 
Microrregião Serra de São Miguel-R�. 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

 

                                                
44 Coincidentemente, esta foi a mesma média encontrada no estudo referente ao Nordeste em 1998 (SILVA & 
DELGADO, 2003, p. 61). 
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Quanto à ocupação dos membros acima de 14 anos de idade existentes nas unidades 

familiares pesquisadas, os dados da tabela 21 demonstraram a predominância de pessoas não-

ocupadas45, com praticamente metade da população nos dois grupos de análise. Dentre os 

indivíduos que se declararam ocupados, a maior parte está na atividade agrícola, com um 

percentual maior para as famílias com aposentados. Também foi verificado na microrregião 

que, na grande maioria dos casos, apenas o chefe da família (homem) e alguns filhos homens 

se ocupam com a atividade agrícola. 

Tabela 21: Ocupação dos membros das famílias pesquisadas (acima de 14 
anos) em 2010 – Microrregião Serra de São Miguel-R�  

Ocupação dos membros da 
Família 

COM Aposentados SEM Aposentados 

Frequência % Frequência % 

Agrícola 63 43,15 52 34,21 
Não-agrícola 8 5,48 12 7,90 
Agrícola e Não-agrícola 3 2,05 13 8,55 
Não Ocupado 72 49,32 75 49,34 

TOTAL  146 100,00 152 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

A partir da ocupação dos membros familiares, estabeleceu-se a distribuição das 

famílias rurais da microrregião em famílias agrícolas e famílias agrícolas e não-agrícolas 

(pluriativas)46. O gráfico 6, abaixo, indica que prevalece o número de famílias agrícolas na 

microrregião Serra de São Miguel-RN, com um percentual bem maior nas famílias com 

aposentados (76,6%) do que nas famílias sem aposentados (57,4%). Os números indicam 

também uma significativa presença de famílias pluriativas, com destaque para as famílias sem 

aposentados, onde a combinação de atividades agrícolas e não-agrícolas entre os membros da 

família esteve presente em 42,6% dos casos.  A maior incidência da pluriatividade se deu 

entre as famílias do município de Encanto, com 50% para as famílias com aposentados e 

83,3% para as famílias sem aposentados. 

                                                
45 Entre os não ocupados foram considerados as pessoas que não desempenhavam nenhuma atividade agrícola ou 
não-agrícola no estabelecimento familiar ou fora dele. Este foi o caso para pessoas idosas nas famílias com 
aposentados e, nas famílias sem aposentados, de mulheres que se dedicavam somente às tarefas domésticas (sem 
exercer nenhuma atividade agrícola e não-agrícola), dos adolescentes em idade escolar (que também não 
exerciam nenhuma atividade) e de alguns jovens que, embora não mais estudassem, também não se interessavam 
pelo trabalho agrícola e, assim, não desempenhavam nenhuma atividade. 
46 Por famílias pluriativas denominam-se as famílias rurais que conciliam entre seus membros atividades 
agrícolas e não-agrícolas, dentro ou fora do estabelecimento (NASCIMENTO, 2008). 
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Gráfico 6: Distribuição das famílias rurais pesquisadas segundo a ocupação dos 
membros (%) em 2010 – Microrregião Serra de São Miguel-R�. 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

No geral, a pesquisa identificou que a pluriatividade esteve presente em 33% das 

famílias componentes da amostra (11 famílias com aposentados e 20 famílias sem 

aposentados). Ou seja, 1 (uma) em cada 3 (três) famílias da microrregião é pluriativa. Entre os 

ramos de atividade não-agrícola na microrregião Serra de São Miguel-RN, classificadas de 

acordo com as atividades encontradas na pesquisa, o destaque fica para os ramos de 

“comércio” e de “servidor público”, conforme tabela 22, demonstrada na sequencia. 

Tabela 22: Ramos de atividades não-agrícolas presentes nas famílias pesquisadas (%) 
em 2010 – Microrregião Serra de São Miguel-R�  

Ramo de  
Atividade 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Comércio  54.5 10.0 100.0 18.2 33.3 - - - 
Construção Civil - 20.0 - 27.3 - 20.0 - - 
Servidor Público 45.5 30.0 - - 66.7 60.0 100.0 75.0 
Contr. de Prefeitura - 20.0 - 18.2 - 20.0 - 25.0 
Serviços Pessoais - 20.0 - 36.4 - - - - 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 
 

Nas 31 famílias pluriativas, foram identificadas 36 pessoas que desempenhavam 

atividades não-agrícolas. O gráfico 7 ilustra as ocupações não-agrícolas e o número de 

pessoas por ocupação, de acordo com as atividades identificadas na pesquisa, na microrregião 

Serra de São Miguel-RN.  
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Gráfico 7: Ocupações �ão-agrícolas dos indivíduos nas famílias pesquisadas em 2010 -   
Microrregião Serra de São Miguel-R�. 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

Os dados da tabela 23, abaixo, trazem informações a respeito se o chefe da família 

teve atividade fora do estabelecimento familiar e, caso positivo, qual a natureza da atividade 

desempenhada (agropecuária, não-agropecuária, ou agropecuária e não-agropecuária). Pelos 

dados tabulados, constatou-se que nas famílias com aposentados, apenas 6,4% dos chefes de 

família declararam ter atividade fora do estabelecimento familiar. Situação diversa ocorreu 

nas famílias sem aposentados, onde mais da metade, 55,3% dos chefes de família, declarou ter 

atividade fora do estabelecimento. 

Tabela 23: �atureza da atividade desempenhada pelo chefe da família fora do 
Estabelecimento (%) em 2010 – Microrregião Serra de São Miguel-R�  

ATIVIDADE 
TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 

Com 
Aposent. 

Sem 
Aposent. 

Com 
Aposent. 

Sem 
Aposent. 

Com 
Aposent. 

Sem 
Aposent. 

Com 
Aposent. 

Sem 
Aposent. 

Agropecuária 4.3 34.0 6.1 33.3 - 33.3 - 37.5 
Não-agropecuária  2.1 21.3 3.0 27.3 - 16.7 - - 
�ão tinha atividade 
fora 

93.6 44.7 90.9 39.4 100.0 50.0 100.0 62.5 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

Na microrregião estudada, pode-se inferir que dentre os fatores que fazem com que o 

chefe de família desempenhe atividade fora do estabelecimento encontra-se variáveis como a 

idade, o tamanho da família, a estrutura fundiária do estabelecimento que possui e a 

possibilidade dele ou de algum outro membro da família auferir uma renda não-agrícola.  

A partir dos dados da tabela 23 podemos verificar outro importante efeito da 

Previdência Rural sobre as estratégias de reprodução das famílias. Assim, conforme os dados, 
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podemos inferir que a renda proporcionada pela Previdência Rural atua como um dos critérios 

predominantes para fazer com que o chefe da família não necessite buscar outras ocupações 

fora do estabelecimento a fim de garantir o sustento da família. Desse modo, a segurança de 

possuírem uma renda “líquida e certa” todo mês, contribui para uma certa “autonomia” do 

agricultor chefe de família, no sentido de não ter a necessidade de recorrer a fontes externas 

para garantir a sobrevivência do núcleo familiar. Isso porque o destaque encontrado entre as 

atividades desempenhadas foi a atividade agropecuária - que em geral implica em “dar dia de 

serviço” de baixa remuneração em outras propriedades rurais - que é acessada, em sua maior 

parte, por famílias de agricultores sem acesso a benéficos previdenciários. 

Por outro lado, conseguir rendas não-agrícolas não é uma “opção” acessível a todos os 

tipos de famílias, uma vez que a sua quantidade e qualidade vai depender de certos fatores 

internos de cada família como, por exemplo, o tamanho do grupo familiar, a idade, o sexo e a 

escolaridade dos membros da unidade familiar, bem como o acesso a um meio de transporte e 

distância da residência em relação ao núcleo urbano47. Na microrregião estudada, esses 

fatores, principalmente os relacionados a estrutura familiar, também explicam porque nas 

famílias que dispõem de aposentadorias é menor o grau de dependência das rendas 

provenientes de atividades não-agrícolas para a reprodução socioeconômica da família. 

O gráfico 8 demonstra a distribuição das ocupações não-agrícolas dos membros 

familiares de acordo com a sua posição na família em relação ao chefe. Os dados do gráfico 

também nos indicam a distribuição das ocupações não-agrícolas por sexo. Apesar de ser 

maior a quantidade de ocupações não-agrícolas entre os homens (todos os chefes da 

distribuição eram homens), nota-se uma expressiva participação feminina no acesso as 

ocupações não-agrícolas. 

                                                
47 Na pesquisa, destacou-se os serviços pessoais, como os de moto-táxista, encontrado entre os chefes de famílias 
de agricultores do município de São Miguel, que pode ser explicado pelo fato deste município ser o maior dentre 
os estudados e ter uma relativa concentração de serviços urbanos (que favorece a atividade), além da distância 
relativamente pequena de suas residências para o núcleo urbano (10 km em média). A pouca estrutura fundiária 
e, em outros casos, até mesmo o não acesso à terra, faz da atividade moto-taxista uma atividade comum entre os 
chefes de família das comunidades rurais próximas da sede do município. 



 

Gráfico 8: Distribuição das oc
pesquisadas conforme sua pos
São Miguel-R�. 
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4.2.2 – O Estabelecimento Familiar: posse, estrutura fundiária, produção e renda 

 

De suma importância para a pesquisa foi verificar a situação dos estabelecimentos 

familiares quanto a propriedade de estabelecimento rural, a estrutura fundiária disponível, a 

forma de acesso a terra pelas famílias, a principal atividade desenvolvida, o valor da produção 

agropecuária obtida e a renda gerada pela exploração da atividade agropecuária pelas famílias. 

Quanto à propriedade do estabelecimento, verifica-se que nas famílias com 

aposentados rurais predominam o número daqueles que possuem a titularidade do 

estabelecimento rural onde moram e trabalham (87,2%), ao passo que nas famílias sem 

aposentados rurais, um pouco mais da metade dos casos analisados (51,1%) detinham a 

propriedade do estabelecimento.         

Tabela 24: Propriedade do Estabelecimento das famílias pesquisadas (%) – 
Microrregião Serra de São Miguel-R�  

Propriedade do 
Estabelecimento  

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Possui 87.2 51.1 87.9 51.5 83.3 33.3 87.5 62.5 
Não Possui  12.8 48.9 12.1 48.5 16.7 66.7 12.5 37.5 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

Quanto à estrutura fundiária dos estabelecimentos dos agricultores que declararam 

possuir a titularidade do estabelecimento, os dados indicam também a existência de uma 

enorme pulverização da estrutura fundiária na microrregião, dado o elevado número de 

estabelecimentos encontrados (40% em média) com menos de 1 hectare de área, conforme a 

tabela 25, abaixo.  

Tabela 25: Estratos de área total dos estabelecimentos das famílias pesquisadas (%) – 
Microrregião Serra de São Miguel-R�  

Estrutura 
Fundiária 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
0 a ½ ha 19.5 20.8 24.1 29.4 - - 14.3 - 
½ a 1 ha 14.6 20.8 17.2 29.4 - - 14.3 - 
1 a 3 ha 26.8 41.7 31.0 41.2 20.0 50.0 14.3 40.0 
3 a 6 ha 14.6 12.5 10.3 - 40.0 50.0 14.3 40.0 
6 a 10 ha 2.4 4.2 - - 20.0 - - 20.0 
10 a 15 ha 4.9 - 6.9 - - - - - 
15 a 20 ha 4.9 - 3.4 - - - 14.3 - 
20 a 30 ha 9.8 - 6.9 - - - 28.6 - 
30 a 45 ha 2.4 - - - 20.0 - - - 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 
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De acordo com os dados da tabela acima, constata-se que entre as famílias pesquisadas 

prevalece o minifúndio, ou seja, todas as propriedades se situam com uma área inferior ao 

módulo fiscal rural49. Nas famílias com aposentados, 77,9% dos casos pesquisados possuem 

menos de 10 hectares, sendo que destes, 60,9% declararam possuir até 3 hectares. Entre as 

famílias sem aposentados, os dados são mais alarmantes: 100% dos casos possuem um 

estabelecimento com área de 10 hectares, sendo que 83,3% possuem até 3 hectares. 

Dentre os municípios pesquisados, a situação dos agricultores do município de São 

Miguel foi a menos favorável, pois, na faixa de estabelecimentos com até 3 hectares estava 

72,37% do total das famílias com aposentados e 100% dos estabelecimentos das famílias sem 

aposentados. Outro fator agravante dessa situação é a de que os estabelecimentos familiares 

do município de São Miguel são, em sua grande maioria, de terrenos acidentados e, por isso, 

nem toda a sua área é propícia para a prática agrícola. Alguns desses terrenos sequer pode ser 

usado trator na preparação da terra50, uma vez que o afrouxamento da terra causado pelo 

arado faria com que o terreno perdesse boa parte dos seus nutrientes quando na ocasião das 

chuvas, sofrendo um processo de erosão permanente. Com exceção do poucos terrenos onde 

pode ser usado trator, nos demais locais prevalece o preparo tradicional do solo, sendo a 

“broca51” uma prática muito comum entre os agricultores do município. Assim, além do 

problema do acesso a terra propriamente dito, também tem a questão da qualidade dos 

terrenos, conforme as figuras abaixo.  

                                                
49 Módulo Fiscal Rural ou apenas Módulo rural equivale a uma unidade rural definida pelo Estatuto da Terra (lei 
nº 4 504 de 30/11/1964) como sendo aquela que em cada região do país assegura ao trabalhador rural um 
rendimento suficiente para seu progresso e bem-estar econômico e social. Como o Brasil apresenta grande 
diversidade em sua extensa área agriculturável, o módulo rural pode ter dimensões muito diferentes de uma 
região para outra do país. A partir da conceituação de módulo rural, define-se o que é minifúndio, empresa rural, 
latifúndio por exploração e latifúndio por dimensão. O minifúndio equivale a unidade rural cuja área não alcança 
um módulo rural. (SANDRONI, 1999, p. 405). Conforme Instrução n. 20/1980 do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o módulo fiscal para o município de São Miguel é de 45 hectares; 
para os municípios de Encanto e Riacho de Santana, a medida do módulo fiscal é de 50 hectares.  
50 Somente em algumas partes mais planas e úmidas dos terrenos, as chamadas “baixas” – geralmente dedicadas 
ao plantio de arroz - é que é utilizado o trator no preparo da terra. Em relação ao “corte” de terras com trator, nos 
municípios de Encanto e Riacho de Santana, alguns agricultores citaram que a Prefeitura Municipal efetua a 
preparação das terras com trator, assim que começa o período chuvoso, chamado de “inverno” pelos sertanejos. 
51 É conhecida como a prática de preparo do solo mediante a queima da vegetação existente.  
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Figura 3: Terrenos declivosos na zona rural da Microrregião Serra de São 
Miguel-R�. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2011. 

 

 

 

  
Figura 4: Terreno com declive acentuado na zona rural da Microrregião Serra  
de São Miguel-R�. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2011. 
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Figura 5: A “broca”. Zona rural da Microrregião Serra de São Miguel-R�. 
Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2011. 

Os dados demonstrados na tabela 25, e nas figuras acima expostas, enfatizam ainda 

mais a diferença entre as famílias com e sem aposentados. A quantidade e a qualidade da 

terra, e o seu acesso, atua como um dos principais determinantes das diferentes estratégias de 

sobrevivência adotadas pelas famílias. Assim, as famílias que dispõem de aposentadorias 

rurais no domicílio conseguem sobreviver no meio rural, mesmo com um pequeno pedaço de 

terra cuja área comporta uma pequena produção de gêneros alimentares (ainda que pouco 

diversificados) e a criação de animais de pequeno porte (galinhas e outras aves). Fica claro 

que, nessas circunstâncias, os recursos das aposentadorias são primordiais para a reprodução 

socioeconômica dessas famílias, pois “só da terra ninguém consegue viver no sertão”. Os 

agricultores familiares da microrregião são, assim, incapacitados de intensificar sua produção 

agropecuária por conta do diminuto tamanho dos estabelecimentos e da qualidade dos solos. 

Nestas condições, as famílias que não possuem terras em quantidade e qualidade suficientes 

para garantir a própria subsistência do núcleo familiar, e que ainda não dispõem de 

aposentadorias rurais nos seus domicílios, a busca dos membros familiares por atividades 

não-agrícolas, mais do que uma alternativa, se torna a única opção disponível para garantir as 

condições mínimas de sobrevivência no meio rural. 

Outra questão de extrema relevância diz respeito a forma de acesso a terra trabalhada 

pela família. De acordo com os dados da tabela 26, abaixo, predomina o uso exclusivo da 

terra própria entre as famílias com aposentados (72,3%), enquanto que no grupo das famílias 

sem aposentadorias rurais, apenas 27,7% declararam trabalhar somente na terra própria. Em 

função da questão da propriedade do estabelecimento, do tamanho e da qualidade das terras 
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apropriadas para cultivo, existem muitos casos de parceria52 na microrregião, inclusive de 

agricultores que declararam possuir estabelecimento para trabalhar, mas que usam as terras 

próprias e de terceiros para tirar alguma produção, situação essa encontrada em ambos os 

grupos do estudo (famílias com e sem aposentados). Os casos de acesso a terra somente 

mediante a parceria foi relativamente maior entre as famílias sem aposentados, o que se 

explica pelas razões já colocadas nos parágrafos acima.   

Tabela 26: Forma de acesso a terra pelas famílias pesquisadas (%) – Microrregião Serra 
de São Miguel-R�  

Acesso a Terra  
que trabalha 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Própria 72.3 27.7 66.7 18.2 83.3 33.3 87.5 62.5 
Parceria 10.6 34.0 12.1 48.5 16.7 - - - 
Própria e Parceria 14.9 17.0 21.2 24.2 - - - - 
Herdeiro 2.1 14.9 - 3.0 - 50.0 12.5 37.5 
Outra * - 6.4 - 6.1 - 16.7 - - 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 
Nota: *Terra cedida para uso, sem contrapartida de parceria/ arrendamento. 

Sobre o tipo de parceria entre os agricultores, foi informado, em todos os municípios, 

que prevalece o regime de “terça”, isto é, a terça parte da produção é entregue ao proprietário 

do terreno como pagamento pelo uso da terra. Entre as famílias pesquisadas, 23,4% das 

famílias com aposentados e 46,8% das famílias sem aposentados “entregaram” alguma 

produção, ou seja, “pagaram em produtos” pela utilização de terras de terceiros. 

Quanto ao tamanho da área utilizada para a agricultura (somada as terras próprias e/ou 

em parceria), os dados coletados demonstraram que a média encontrada na microrregião foi 

de até 1 (um) hectare. Esse tamanho “padrão” de utilização de terras foi encontrado em 55,4% 

das famílias com aposentados e em 61,7% das famílias sem aposentados.  

Tabela 27: Área utilizada na agricultura pelas famílias pesquisadas (%) – Microrregião 
Serra de São Miguel-R�  

Área utilizada na 
agricultura 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
0 a ½ ha 27.7 14.9 24.2 15.2 16.7 - 50.0 25.0 
½ a 1 ha 27.7 46.8 33.3 54.5 16.7 50.0 12.5 12.5 
1 a 2 ha 21.3 34.0 27.3 27.3 - 33.3 12.5 62.5 
2 a 4 ha 12.8 2.1 12.1 3.0 16.7 - 12.5 - 
4 a 6 ha 2.1 - - - - - 12.5 - 
6 a 10 ha 2.1 - - - 16.7 - - - 
0 ha 6.4 2.1 3.0 - 33.3 16.7 - - 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

                                                
52 Parceria se refere ao pagamento de uma parte da produção (meia, terça etc), enquanto que o arrendamento 
equivale ao pagamento de uma quantia fixa (em produto ou em dinheiro), previamente acordado (IBGE, 2007).  
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Dentre os fatores explicativos para a utilização de uma pouca área agricultável na 

microrregião podem ser elencados os seguintes fatores: o tamanho da propriedade, a 

qualidade das terras, a forma de acesso a terra, o tipo de cultura cultivada, os métodos 

tradicionais de cultivo empregados (associados ao árduo trabalho), o número de membros da 

família ocupados no trabalho agrícola, a obtenção de rendas não-agrícolas e de aposentadorias 

na família, o total de pessoas da família (que em função disso define-se a produção necessária 

para autoconsumo familiar) e o efetivo de animais53 existentes no estabelecimento e, 

principalmente, o fator climático54 a que está sujeito a produção da agricultura tradicional do 

semiárido (secas, baixa precipitação pluviométrica e distribuição irregular das chuvas). 

Quanto à atividade principal desenvolvida no estabelecimento, a tabela 28, abaixo, 

mostra que a maioria das famílias se dedicam a agricultura e a pecuária. Nas famílias com 

aposentados, 40,4%, dedicava-se exclusivamente a agricultura (com criação de galinhas), 

8,5% apenas a atividade pecuária (criação de gado) e 51,1% dedicavam-se as duas atividades 

concomitantemente. Na microrregião de estudo, apenas uma família de um agricultor se 

dedicava a uma atividade rural que não era a agricultura e/ou pecuária55.  

Tabela 28: Principal atividade desenvolvida no Estabelecimento pelas famílias 
pesquisadas (%) em 2010 – Microrregião Serra de São Miguel-R�  

Principal 
Atividade 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Agricultura 40.4 55.3 51.5 72.7 16.7 - 12.5 25.0 
Pecuária 8.5 4.3 3.0 3.0 50.0 16.7 - - 
Agric. e Pecuária 51.1 38.3 45.5 24.2 33.3 66.7 87.5 75.0 
Outra - 2.1 - - - 16.7 - - 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

Entre os principais produtos cultivados pelos agricultores na microrregião Serra de 

São Miguel-RN a pesquisa identificou a produção de milho, feijão, fava, arroz, mandioca e 

cana-de-açúcar (esta última utilizada por poucos agricultores). A quantidade produzida pelos 

agricultores da microrregião é determinada não apenas pelo tamanho da área cultivada, mas 

principalmente pelas condições edafoclimáticas, em virtude da agricultura de sequeiro ser 

                                                
53 O efetivo de animais existente no estabelecimento (de médio e grande porte, como rebanhos caprinos, suínos e 
bovinos, por exemplo) vai constituir, na maioria dos casos, o “estoque de riqueza” liquidável do agricultor, que o 
mesmo pode lançar mão em virtude de uma necessidade imediata e/ ou compromisso inadiável. É a “poupança” 
do agricultor sertanejo. 
54 O ano de 2010 não foi um ano considerado “bom de inverno” na microrregião, com chuvas escassas e 
irregularmente distribuídas, temporal e espacialmente.  
55 Caso encontrado de um agricultor que não possui terra para trabalhar e toma conta de uma propriedade alheia, 
recebendo em troca uma pequena remuneração e o consentimento do dono da terra para extrair madeira para 
produzir carvão, que vende frequentemente.  
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altamente dependente da “estação chuvosa”. No ano tomado como referência para o estudo 

(2010) a situação da agricultura da região não foi muito favorável, em virtude da forte 

estiagem e da distribuição irregular das poucas chuvas ocorridas na região e no Estado como 

um todo. Esse fato, associado a outras questões (estrutura fundiária, acesso a terra etc), fez 

com que a renda agropecuária56 variasse bastante entre os agricultores (e grupos) 

pesquisados. 

Tabela 29: Valor médio anual (em R$) da renda agropecuária das 
famílias pesquisadas conforme o destino da produção em 2010 – 
Microrregião Serra de São Miguel-R�  

PRODUTO 
AGROPECUÁRIO * 

COM Aposentados SEM Aposentados 

R$ % R$ % 

Produção  Vendida 1.106,51 35,47 545,85 29,32 
Produção  Autoconsumida** 2.013,34 64,53 1.316,00 70,68 
Total da Renda Agropecuária 3.119,85 100,00 1.861,85 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 
Nota: * Deduzido o valor da produção agrícola equivalente a parceria. 
          ** Produção agropecuária destinada ao consumo familiar e animal do estabelecimento. 

Os dados expostos na tabela 29 indicam que as famílias com aposentados auferiram de 

uma renda agropecuária maior do que as famílias sem aposentados. Considerando os dois 

grupos do estudo (famílias com e sem aposentadorias), obtemos um valor médio anual para a 

renda agropecuária de R$ 2.490,85. Assim, o valor obtido para a renda agropecuária das 

famílias sem aposentados (R$ 1.816,85) foi o equivalente a 74,75% do valor médio; e para as 

famílias com aposentados (R$ 3.119,85), o valor equivalente foi de 125,25% em relação à 

média obtida para os grupos. Como também pode ser observado na tabela, mais da metade do 

produto agropecuário das famílias da microrregião Serra de São Miguel-RN é destinada para 

o autoconsumo57. 

O fato de as famílias com aposentados na microrregião Serra de São Miguel-RN 

auferirem de uma renda agropecuária maior suscita questões interessantes para análise. De 

acordo com os dados da Pesquisa de Avaliação Socioeconômica e Regional da Previdência 

Rural (Fase II, 1998 apud Delgado & Cardoso Jr. (2003), dos domicílios com aposentados 

rurais, 51,5% no Nordeste e 44,7% na região Sul declararam utilização do benefício na 

atividade rural. Nesse sentido, os autores colocam que o benefício previdenciário “quando 
                                                
56 Por Renda Agropecuária estamos nos referindo ao somatório do valor do produto bruto agropecuário vendido 
e autoconsumido pela família do agricultor no ano de 2010. A forma de obtenção/ mensuração da renda 
agropecuária obtida na pesquisa está descrita no Apêndice A, no final do trabalho.  
57 O trabalho de Gazolla (2004) traz uma contribuição significativa acerca da importância que tem a produção 
para o autoconsumo na agricultura familiar. Tomando como foco de estudo a região do Alto Uruguai (RS), o 
autor conclui sobre a necessidade das políticas públicas e das iniciativas locais incentivarem a produção para o 
autoconsumo, haja vista o papel que representa na segurança alimentar das famílias e nas demais estratégias de 
desenvolvimento rural.  
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associado à figura do responsável por estabelecimento rural, funciona como um seguro 

agrícola indireto, uma vez que garante a subsistência familiar e até permite financiar sua 

pequena produção, ainda que não seja sucedâneo do seguro agrícola clássico” (DELGADO & 

CARDOSO Jr., 2003, p. 69). Ainda conforme os autores, o seguro previdenciário contribui 

para a reprodução econômica da unidade familiar ao propiciar um aumento da produção rural 

familiar e a geração de excedente. No entanto, quando se verifica a estrutura dos gastos 

domiciliares, a pesquisa demonstra que os gastos com a produção rural (em relação aos gastos 

totais do domicílio) equivalem a 18% na região Sul e a apenas 2% no Nordeste, ao que os 

autores atribuem o peso das especificidades regionais na delimitação das estratégias de 

sobrevivência e reprodução das famílias, além de uma situação de seca generalizada no 

Nordeste quando a pesquisa foi a campo – agosto e setembro de 1998. Em relação aos valores 

médios gastos com a produção rural, obteve-se o valor médio de R$ 170,00 no Sul e de 

apenas R$ 16,00 no Nordeste. Considerando o salário mínimo de R$ 130,00 na época da 

pesquisa (1998), tem-se que, no Nordeste, apenas 12,31% do valor do benefício da 

Previdência Rural foi investido na atividade rural.   

Voltando para a realidade do nosso estudo, constatamos que nas famílias com 

aposentados, a renda agropecuária obtida foi bem superior aquela obtida pelas famílias sem 

aposentados, e uma das questões da presente pesquisa é averiguar se é realmente a utilização 

do beneficio previdenciário no custeio da produção que tem contribuído para o aumento da 

produção agropecuária familiar dos estabelecimentos que possuem aposentados e pensionistas 

rurais.   

Na microrregião Serra de São Miguel-RN, do total de 47 famílias com aposentados 

pesquisadas, em 27 delas, ou seja, 57,45% foi declarada a utilização de alguma parte do valor 

da aposentadoria na atividade rural. Cabe ainda destacar que entre as famílias que declararam 

investir na atividade rural, existia uma média de 1,74 aposentadorias rurais por domicílio. A 

tabela 30 traz um sumário das informações referentes às famílias com aposentados que 

declararam investir na atividade rural. 

De acordo com os dados da tabela, 78,7% das famílias em que residem aposentados e 

pensionistas rurais são chefiadas por aposentados; 57,4% dessas famílias declararam utilizar 

algum valor da aposentadoria rural no custeio da atividade rural desenvolvida pela família; 

96,3% dos casos que declararam investir na atividade rural a aposentadoria é do responsável 

pelo estabelecimento rural; 70,4% dos que investem na atividade rural tem a pecuária e a 

agropecuária como atividades principais do estabelecimento; e 100% dos casos que afirmaram 
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investir na atividade rural são no custeio da atividade58. Quanto ao valor médio anual 

utilizado no custeio das atividades agropecuárias da família, obteve-se um valor de R$ 

808,41, com uma grande variação entre os casos (mínimo de R$ 30,00 e máximo de R$ 

4.000,00), e o valor mediano anual encontrado foi de R$ 350,00, ou seja, 56,7% abaixo da 

média encontrada. 

Tabela 30: Famílias com aposentados pesquisadas: atividade rural e utilização 
dos recursos da aposentadoria na atividade 

CARACTERÍSTICAS PESQUISADAS Frequencia % 
Famílias em que o aposentado é o responsável por estabelecimento rural 
Sim 37 78.7 
Não 10 21.3 
Total 47 100.0 
Utilização dos recursos da aposentadoria na atividade rural 
Sim 27 57.4 
Não 20 42.6 
Total 47 100.0 
Responsabilidade por estabelecimento rural 
Sim 26 96.3 
Não 1 3.7 
Total em relação aos que usam o benefício na atividade rural 27 100.0 
Atividade rural principal 
Agricultura 8 29.6 
Pecuária 3 11.1 
Agricultura e Pecuária 16 59.3 
Total em relação aos que usam o benefício na atividade rural 27 100.0 
Formas de utilização do benefício na atividade rural 
Custeio da atividade rural  27 100.0 
Compra de máquinas e equipamentos - - 
Outros - - 
Total em relação aos que usam o benefício na atividade rural 27 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

O que a pesquisa detectou é que, seja em função do ambiente desfavorável para o 

desempenho da atividade rural ou do contexto de pobreza da microrregião do presente estudo, 

ou mesmo de fatores ligados a estrutura produtiva da família (área do estabelecimento, forma 

de acesso a terra, atividade desenvolvida etc), o valor médio obtido referente aos gastos com a 

atividade rural desenvolvida pelas famílias não foi muito expressivo, se considerarmos o fato 

de que alguns dos responsáveis pelos estabelecimentos dispunham de mais de um benefício 

rural, e de outros casos em que existia um outro membro aposentado no domicílio, verifica-se 

que o valor anual médio de R$ 808,41 equivale a apenas 7,02% do valor da aposentadoria 

rural59 auferida por essas famílias no ano de 2010.   

                                                
58 Foram mencionados principalmente os gastos com pagamento de algumas diárias a trabalhadores rurais 
temporários e com manutenção do rebanho animal (bovinos, caprinos, aves etc). Em menor grau, foi citada a 
compra de venenos (herbicidas e formicidas) para utilização na atividade agrícola.  
59 O valor do salário mínimo oficial e, portanto, da aposentadoria rural, no ano de 2010 era de R$ 510,00.  
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A tabela 31 traz o valor médio anual da produção agropecuária para as famílias com 

aposentados, comparando a renda agropecuária das famílias com aposentados que declararam 

investir (gastar) parte do valor dos benefícios na atividade rural desenvolvida pela família e 

das famílias com aposentados que afirmaram não investir.  

Tabela 31: Valor médio anual (em R$) da renda agropecuária das famílias 
com aposentados pesquisadas conforme o destino da produção em 2010 – 
Microrregião Serra de São Miguel-R�  

PRODUTO  
AGROPECUÁRIO * 

Aposentados QUE 
Investem na Atividade 

rural 

Aposentados QUE �ÃO 
Investem na Atividade 

rural 

R$ % R$ % 

Produção  Vendida 1.061,15 31,56 1.167,75 41,82 
Producão  Autoconsumida** 2.301,15 68,44 1.624,80 58,18 
Total da Renda Agropecuária 3.362,30 100,00 2.792,55 100,00 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 
Nota: * Deduzido o valor da produção agrícola equivalente a parceria. 
          ** Produção agropecuária destinada ao consumo familiar e animal do estabelecimento. 

Ao compararmos os dados da tabela acima com as informações referentes às famílias 

sem aposentados (expostos na tabela 29), verificamos que a renda agropecuária das famílias 

com aposentados, independente de investir ou não na atividade rural, vai ser bem maior do 

que a obtida pelas famílias sem aposentados. Conforme os dados, as famílias com aposentados 

que declararam não investir na atividade rural ainda auferiram de uma renda agropecuária 

acima da média (112,11%) obtida na microrregião (para os grupos com e sem aposentados); já 

as famílias com aposentados que declararam investir na atividade rural, a média obtida foi, 

evidentemente, um pouco maior (134,98%).  

Posto isso, poderia ser ligeiramente deduzido que a maior renda agropecuária das 

famílias com aposentados podem ser atribuídas, num primeiro momento, ao fato de auferirem 

de benefício previdenciário rural e de investir (gastar) parte desse benefício na atividade rural, 

tal qual a hipótese colocada por Delgado & Cardoso Jr. (2003). No entanto, os dados 

coletados na pesquisa de campo nos indicam que na microrregião Serra de São Miguel-RN - 

dado o baixo valor médio anual encontrado, representando um pequeno percentual (7,02%) 

em relação aos valores dos benefícios previdenciários auferidos por essas famílias no ano de 

referência da pesquisa (2010); a grande variação entre os valores investidos por essas famílias 

no ano (mínimo de R$ 30,00 e máximo de R$ 4.000,00); e a forma de utilização do recursos 

no custeio da atividade (pagamento de diárias de serviços e manutenção do rebanho animal) -, 

a utilização de parte do valor da aposentadoria na atividade rural não vai ser o determinante 

explicativo da maior renda agropecuária dessas famílias em relação aos outros grupos (de 

aposentados que não investem/ usam o benefício previdenciário na atividade rural e das 
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famílias sem aposentados). Assim, as evidências empíricas indicam que, consequentemente, 

não vai ser o seguro previdenciário o responsável direto pelo aumento da produção rural das 

famílias da microrregião Serra de São Miguel-RN.      

Além das informações da tabela 30, outros dados (já colocados em tabelas anteriores) 

coletados em campo nos leva a inferir que as razões explicativas para determinar a produção 

agropecuária vai ser a estrutura produtiva que a família dispõe, ou que têm acesso. Ou seja, o 

produto agropecuário anual depende da atividade principal desenvolvida no estabelecimento 

(tabela 28), da estrutura fundiária que possui (tabela 25) e da forma de acesso a terra pelo 

agricultor (tabela 26). Primeiramente, é visível que as famílias cuja atividade principal é 

apenas a agricultura vai, consequentemente, ter um produto agropecuário menor do que 

aqueles que têm somente a pecuária ou a agricultura e a pecuária, concomitantemente. Isso 

porque, dadas as especificidades regionais, a maior contribuição para a renda agropecuária 

das famílias – seja da produção destinada para a venda ou da produção de autoconsumo 

familiar – é aquela proveniente da produção de origem animal, conforme os dados da tabela 

32, abaixo, e o maior percentual de famílias que tem apenas a agricultura como atividade 

principal do estabelecimento é bem maior nas famílias sem aposentados (55,3%) do que nas 

famílias com aposentados (40,4%), conforme os dados obtidos na tabela 28. 

Tabela 32: Valor médio anual (em R$) da produção agropecuária das famílias 
pesquisadas conforme a origem do produto em 2010 – Microrregião Serra de 
São Miguel-R� 

Origem do 
Produto  

COM APOSE�TADOS SEM APOSE�TADOS 
Venda Autoconsumo Venda Autoconsumo 

R$ % R$ % R$ % R$ % 
ANIMAL 824,34 74,5 1.395,32 69,3 414,04 75,9 778,62 59,2 
VEGETAL* 282,17 25,5 618,02 30,7 131,81 24,1 537,38 40,8 
TOTAL 1.106,51 100 2.013,34 100 545,85 100 1.316,00 100 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 
Nota: *Inclui o valor da produção de hortas e pomares. 

Em segundo lugar, a estrutura fundiária do estabelecimento (caso possua) e a forma de 

acesso a terra (própria, parceria etc) pelo agricultor vai ter uma relação direta com a “escolha” 

da atividade principal a ser desenvolvida pela família e, consequentemente, do respectivo 

valor dessa produção. De acordo com os dados obtidos na tabela 25, todas as famílias sem 

aposentados possuem um estabelecimento com área de até 10 hectares, sendo que 83,3% 

delas detém estabelecimento com área de até 3 hectares. Além disso, um pouco mais da 

metade das famílias sem aposentados, 51,5%, declararam possuir estabelecimento rural, 34% 

têm acesso a terra para trabalhar mediante o regime de parceria e apenas 27,7% desenvolvem 

a atividade rural em estabelecimento próprio (contra 72,3% para as famílias com 
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aposentados). Dadas essas condições, fica perfeitamente claro porque a maioria das famílias 

sem aposentados (55,3%) tem apenas a agricultura como atividade principal do 

estabelecimento e, consequentemente, auferem de uma renda agropecuária menor. 

Quando cruzamos as informações sobre a forma de acesso a terra com a principal 

atividade rural desenvolvida no estabelecimento, temos como resultado a tabela 33, abaixo.  

Tabela 33: Forma de acesso a terra pelas famílias pesquisadas e 
principal atividade rural desenvolvida no estabelecimento em 
2010 (%) - Microrregião Serra de São Miguel-R� 

Forma de Acesso a 
Terra 

Atividade rural desenvolvida 

Agricultura Pecuária 
Agricultura 
e Pecuária 

Outra 

Própria 33.3 83.3 64.3 - 
Parceria 37.8 - 9.5 - 
Própria e  Parceria 17.8 - 16.7 - 
Herdeiro 6.7 16.7 9.5 - 
Outra 4.4 - - - 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor 

Conforme a tabela 33, verifica-se que o desenvolvimento somente da atividade 

pecuária é, no sertão do Alto Oeste potiguar, um privilégio daqueles que usufruem da 

propriedade da terra ou daqueles que a irão possuir por direito (herdeiros). O desenvolvimento 

das duas atividades (agricultura e pecuária) é também maior (64,3%) entre as famílias que tem 

acesso a terra própria, e o desenvolvimento da agricultura como atividade principal é maior 

(37,8%) entre os que obtêm a terra para se trabalhar na forma de parceira. 

Outro fator de suma importância que interfere na produção agropecuária familiar (e 

consequentemente na renda agropecuária) se refere ao fato de o chefe da família ter atividade 

fora do estabelecimento, e a possibilidade dele auferir rendas não-agrícolas. Como já 

demonstrado (tabela 23), nas famílias com aposentados, um pouco mais de 6% dos chefes 

declararam ter atividade fora do estabelecimento familiar, enquanto que nas famílias sem 

aposentados esse percentual ultrapassa 50% dos casos. Obviamente, a explicação não está 

unicamente na estrutura fundiária do estabelecimento familiar (também já descrito), mas na 

própria busca de outras alternativas de reprodução social e econômica pelas famílias além da 

atividade agrícola. Seja qual for a situação, o fato do chefe do estabelecimento familiar ter 

tido outras atividades fora do estabelecimento (agrícolas ou não-agrícolas) tem como 

resultado, na maioria dos casos, uma produção agropecuária menor pela família, visto que ele 

é também o responsável por “tocar”o estabelecimento rural.  
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Assim, os dados expostos referentes ao estabelecimento rural, estrutura produtiva, 

renda agropecuária e outros aspectos nos permite corroborar uma das principais hipóteses 

desse estudo, a saber - a aposentadoria rural, dadas as especificidades do semiárido e, em 

particular, da microrregião Serra de São Miguel-RN, não contribui diretamente para o 

aumento/ viabilização da agricultura familiar. Pode-se constatar que a aposentadoria rural, por 

si só, não garante uma maior capacidade produtiva do estabelecimento, a começar pelo baixo 

valor encontrado entre os que declararam a utilização do recurso no custeio da atividade rural 

desenvolvida pela família. Ressalta-se, mais uma vez, que é a estrutura produtiva que o 

agricultor dispõe (propriedade de estabelecimento, área disponível, atividade desenvolvida) e 

outras causas, que vão determinar o tamanho e valor da produção rural familiar - e não a 

utilização do seguro previdenciário rural. 

No entanto, apesar de não contribuir diretamente para o aumento da produção rural 

familiar, constatou-se que a renda proveniente da aposentadoria rural atua como um suporte à 

preservação de alguma atividade agrícola para muitas das famílias com aposentados à medida 

que permite ao agricultor desenvolver, ainda que em escala minúscula, a atividade agrícola 

propriamente dita (quando se tem “inverno”), consorciada com a criação de pequenos animais 

(patos, galinhas etc), tendo como garantia última a utilização de algum valor da aposentadoria 

rural para custear o pagamento de dias de serviço nas pequenas roças, e a compra de ração/ 

milho para os animais, caso a produção obtida na lavoura não seja suficiente. Se não fosse 

esta possibilidade, muitos estabelecimentos de agricultores familiares aposentados, 

principalmente daqueles em idade mais avançada (acima70 anos), estariam inativos60. Neste 

caso, verificou-se que o seguro previdenciário contribui, de forma “indireta”, para o 

desenvolvimento da atividade agrícola.  

 Outro efeito indireto da Previdência Rural sobre a atividade agrícola familiar também 

pode ser encontrado nas famílias que ainda não dispõem de aposentados nos seus domicílios. 

Para estas famílias, a “expectativa” de auferir futuramente de uma aposentadoria faz com que 

a atividade agrícola seja mantida61, mesmo que seja em escala reduzida e ocupe apenas um 

membro da unidade familiar (geralmente o chefe). Esse resultado constitui, portanto, um 

importante efeito da Previdência Rural sobre a agricultura familiar da microrregião.    

                                                
60 Todas as famílias de agricultores com aposentados no domicílio, mesmo naquelas onde residiam somente 
aposentados, estavam ativos. Isto não reside apenas na questão cultural local, ou de fazer do trabalho agrícola 
lazer: é inegável que por trás de tudo isso, reside a possibilidade de lançar mão do recurso previdenciário na 
atividade rural, se necessário. 
61 O critério principal para se ter acesso a uma aposentadoria rural e a outros benefícios do INSS (auxílio doença, 
auxílio maternidade etc) é que seja comprovada a condição de ‘segurado especial’, e ser agricultor é uma delas.  
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No ítem a seguir, verificamos algumas das principais políticas públicas para a 

agricultura familiar (PRONAF e PAA) na microrregião, no sentido de verificar em que 

medida elas contribuem para a melhoria do processo produtivo e das condições de vida das 

famílias rurais, e de como essas políticas tem se “articulado” entre elas e com a Previdência 

Rural para atingir os seus resultados.  

 

4.2.3 – As políticas públicas na agricultura familiar da microrregião Serra de São 

Miguel-R� 

 

Em relação à política de Assistência Técnica62 rural, foi perguntado ao agricultor, se 

ele ou algum outro membro do domicílio que trabalha na agricultura, recebeu algum tipo de 

assistência técnica de alguma entidade/ organização no ano de 2010. Nas entrevistas 

realizadas, todos os agricultores dos municípios de Riacho de Santana e Encanto declararam 

não ter recebido nenhum tipo de assistência técnica, seja da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (EMATER), ou de profissionais liberais, ou da secretaria de agricultura 

municipal e outros. Somente no município de São Miguel, algumas famílias de agricultores da 

comunidade rural “Boa Vista” declararam ter recebido algum tipo de assistência técnica de 

uma Organização Não-Governamental (ONG) denominada Diaconia63, que desenvolvia junto 

a algumas famílias de agricultores da comunidade o incentivo à prática da agricultura 

orgânica e de diversificação das atividades produtivas, com a formação de hortas e de 

pomares. 

Tabela 34: Famílias que receberam alguma Assistência Técnica no estabelecimento em 
2010 (%) - Microrregião Serra de São Miguel-R�  

Tipo de 
Assistência 
Técnica  

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
ONG’s 2.1 4.3 3.0 6.1 - - - - 
Não teve Assist.  97.9 95.7 97.0 93.9 100.0 100.0 100.0 100.0 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

                                                
62 Embora não fizesse parte dos objetivos iniciais do trabalho, se tornou necessário averiguar este ponto, dada a 
relação que tem com o desempenho das outras políticas para a agricultura familiar aqui analisada.  
63 A referida entidade atuou junto à organização dos agricultores em Associação rural, a fim de terem um público 
definido para a implantação dos seus projetos. Dentre os projetos implantados na comunidade por intermédio da 
entidade em algumas famílias da comunidade Boa Vista, a pesquisa pode constatar: construção de cisternas de 
placas de 16 mil litros de água através do Programa Um milhão de Cisternas Rurais (P1MC); projetos para 
criação de aves e de ovinos do Programa de Apoio a Agricultura Familiar (PAAF) da Diaconia com o apoio da 
União Européia; e, mais recentemente, a construção de barragem subterrânea, pelo Programa Uma Terra e Duas 
Águas (P1+2). 
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Questionados sobre se o chefe da família ou algum outro membro participava de 

algum tipo de Associação rural, mais de 80% dos casos – nas famílias com e sem aposentados 

– declararam não participar de Associação rural, conforme tabela 35. No município de Riacho 

de Santana, não foi encontrado nenhuma pessoa na família participante de Associação rural; 

em São Miguel, encontramos o mesmo índice de participação para as famílias com e sem 

aposentados; e, no município de Encanto, foi constado que as famílias sem aposentados têm 

uma participação maior entre os que declararam participar de alguma associação. 

Tabela 35: Famílias em que o chefe participava de algum tipo de Associação rural em 
2010 (%) - Microrregião Serra de São Miguel-R�  

Participação de 
Associação  

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Participa  12.8 14.9 15.2 15.2 16.7 33.3 - - 
Não Participa 87.2 85.1 84.8 84.8 83.3 66.7 100.0 100.0 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

Nos municípios de Encanto e de São Miguel, ficou evidenciado que a participação dos 

agricultores em Associações rurais é uma pré-condição para o acesso a determinadas políticas 

públicas e outros programas para as comunidades rurais. No município de Encanto, por 

exemplo, um agricultor relatou que foi mediante a participação na Associação rural dos 

agricultores da comunidade de Várzea Nova que sua família e de outros agricultores tiveram 

acesso a cisternas de placas de 16 mil litros (por meio da ONG Diaconia), e somente no ano 

seguinte foi que as outras famílias rurais (não associadas) tiveram acesso as cisternas (Entr. n. 

4, Encanto). Outro agricultor da comunidade relatou que foi por meio da Associação rural que 

os agricultores locais tomaram conhecimento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

e por meio da Associação, alguns foram “inscritos” no programa64 (Entr. n. 12, Encanto). 

Disso, verifica-se que a participação dos agricultores em Associações rurais tem se tornado 

uma condição necessária para o acesso a algumas políticas públicas na microrregião Serra de 

São Miguel-RN. 

Em relação a uma das políticas públicas mais importantes para a agricultura familiar 

no Brasil, ou seja o PRONAF, - os dados coletados demonstram que o crédito do programa 

não tem sido acessada pela maior parte dos agricultores familiares da microrregião. No geral, 

nas famílias com e sem aposentados, respectivamente, 83% e 68,1% não acessaram (e nem 

                                                
64 Em função do pouco valor disponibilizado para a operacionalização da política no âmbito local, os gestores do 
programa tendem a privilegiar os agricultores associados.   
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estavam pagando) o crédito do PRONAF no ano de 2010, conforme os dados dispostos na 

tabela 36, abaixo. 

Tabela 36: Acesso ao crédito do PRO�AF em 2010 pelas famílias pesquisadas (%) - 
Microrregião Serra de São Miguel-R� 

Acesso ao 
PRO�AF 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Acessou  8.5 8.5 3.0 6.1 33.3 16.7 12.5 12.5 
Está pagando 8.5 23.4 12.1 27.3 - 16.7 - 12.5 
�ão Acessou 83.0 68.1 84.8 66.7 66.7 66.7 87.5 75.0 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

Dentre os poucos casos de agricultores familiares que acessaram o crédito do 

PRONAF em 2010, a maioria declarou a utilização do crédito no custeio da atividade 

produtiva, em conformidade com o projeto de financiamento. No entanto, não faltaram casos 

em que foi declarada a utilização do crédito para outros usos, como a compra de bens de 

consumo duráveis (como motocicleta, por exemplo), desviando da finalidades para o qual o 

crédito foi contratado, conforme tabela 37. 

Tabela 37: Finalidade de aplicação do crédito do PRO�AF em 2010 pelas famílias 
pesquisadas (%) - Microrregião Serra de São Miguel-R�  

Aplicação do 
crédito do 
PRO�AF  

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Custeio  75.0 66.7 60.0 54.5 100.0 100.0 100.0 100.0 
Outro uso 25.0 33.3 40.0 45.5 - - - - 
TOTAL (%) * 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 
Nota: * O total se refere apenas aos que acessaram o crédito. 

O problema do “desvio” da aplicação do crédito para outra finalidade não é um 

problema específico do semiárido, ou da microrregião Serra de São Miguel-RN, em 

particular. Diversos estudos têm apontado esse fato, relacionando-o, sobretudo, ao “arranjo 

institucional65” no qual se operacionaliza a política, muitas vezes incompatível com a 

realidade da agricultura familiar local. Neste sentido, o estudo de Magalhães & Abramovay 

(2006) apontou que, no Nordeste, os projetos de uso dos recursos elaborados pelos 

extensionistas são “massificados” e respondem a um restrito leque de possibilidades66.  

                                                
65 Arranjo institucional – refere-se a um conjunto de organismos, regras, convenções e valores que, na forma 
como intermedeiam a implementação das políticas públicas vis-à-vis às demandas locais, acabam determinando 
os resultados dessas políticas (BASTOS, 2006). 
66 O relatório chama a atenção para o uso monótono dos recursos na região, sempre aplicados nas mesmas 
atividades tradicionais que os agricultores já investiam, e pouco tem servido para dinamizar outras atividades 
produtivas ou difundir alternativas de convivência com o semiárido. Dessa maneira, essa política de crédito 
altera pouco as condições de vida das populações por ela atingida (MAGALHÃES & ABRAMOVAY, 2006). 
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Apesar de existir várias outras possibilidades de utilização do crédito, inclusive com um 

ampliado leque de atividades não-agrícolas capazes de gerar renda no espaço rural da região, 

esta “opção” não tem sido colocada pelos agentes que trabalham com a elaboração dos 

projetos de crédito67. Essa foi a realidade ainda encontrada na microrregião Serra de São 

Miguel-RN, entre os casos analisados na presente pesquisa. Nessas circunstâncias, e dada à 

ausência de fiscalização e da inexistência de uma efetiva política de Assistência Técnica rural, 

a utilização de crédito para outras finalidades, além da contratada, tem sido comum no meio 

rural da microrregião.  

A fim de averiguar o grau de conhecimento e de “apropriação” dessa política pública 

pelos agricultores da microrregião, questionou-se sobre o número de vezes em que eles 

pleitearam o crédito do PRONAF. Os dados dispostos na tabela 38, abaixo, surpreendem: 

entre as famílias com aposentados, mais de 76% nunca acessaram o crédito do PRONAF; 

8,5% acessaram o crédito uma única vez; e nenhum deles fez mais do que 3 operações de 

acesso ao crédito. Já entre as famílias sem aposentados no domicílio, quase metade delas 

(48,9%) fizeram uso do crédito do PRONAF. 

Tabela 38: �úmero de vezes que acessou o crédito do PRO�AF nas famílias pesquisadas 
(%) – Microrregião Serra de São Miguel-R�  

Vezes que acessou 
o PRO�AF 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Uma vez 8.5 21.3 12.1 24.2 - 16.7 - 12.5 
Duas vezes 8.5 12.8 6.1 9.1 16.7 33.3 12.5 12.5 
Três vezes 6.4 8.5 6.1 9.1 16.7 - - 12.5 
+ de três vezes - 6.4 - 6.1 - - - 12.5 
Nunca acessou 76.6 51.1 75.8 51.5 66.7 50.0 87.5 50.0 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

Questionados sobre os motivos de não terem acessado o crédito do PRONAF no ano 

de 2010 (incluindo os agricultores que nunca acessaram o crédito), as opções de resposta são 

bem diferentes para as famílias com e sem aposentados, conforme dados da tabela 38. Entre as 

famílias sem aposentados, a falta de garantia pessoal (relacionada à questão da terra) e o 

desconhecimento sobre como conseguir o crédito (e desconhecimento das linhas de 

financiamento) foram as opções mais citadas. Entre as famílias com aposentados foram 

elencados a burocracia, o medo de contrair dívidas e a opção “não precisou”.  

                                                
67 O estudo de Soares (2011) já havia apontado que dos empréstimos do PRONAF concedidos pela Agência do 
BNB de Pau dos Ferros-RN para os municípios da microrregião Serra de São Miguel-RN 82,35% do montante 
total dos financiamentos destinaram-se a bovinocultura de leite, e que para diversos outros grupos do PRONAF, 
como, por exemplo, PRONAF Jovem, PRONAF Agroindústria, PRONAF Agroecologia, dentre outros, não 
houve nenhuma contratação no período analisado, comprovando, assim, a massificação dos projetos pelos 
“extensionistas” que atuam na microrregião.  
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Tabela 39: Motivo do não acesso ao crédito do PRO�AF em 2010 nas famílias 
pesquisadas (%) – Microrregião Serra de São Miguel-R�    

Motivo do não 
acesso 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Não possui a DAP - 3.1 - - - 25.0 - - 
Falta de garantia 
pessoal 

7.7 15.6 7.1 22.7 - - 14.3 - 

Não sabe como 
conseguir 

5.1 18.8 3.6 22.7 25.0 25.0 - - 

Burocracia 10.3 9.4 14.3 4.5 - 25.0 - 16.7 
Não precisou 20.5 9.4 17.9 4.5 50.0 - 14.3 33.3 
Medo de contrair 
dívidas 

10.3 3.1 7.1 4.5 - - 28.6 - 

Outro motivo 46.2 40.6 50.0 40.9 25.0 25.0 42.9 50.0 
TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

As respostas sugeridas pelas famílias com aposentados têm suas particularidades. Em 

primeiro lugar, a questão da burocracia (exigências e diversas condicionalidades) faz com que 

muitos fiquem “de fora”, ou seja, muitas das condições colocadas para a contratação do 

crédito e o seu “viés produtivista”, na microrregião, tende a afastá-lo dessa política. Em 

segundo lugar, o medo de contrair dívidas está relacionado ao fato de, às vezes, a única fonte 

de renda monetária no domicílio ser a da aposentadoria rural, que “tem que dar prá tudo”, e 

assim, tende a não comprometer demasiadamente esta renda, haja vista às imprevisibilidades 

do processo produtivo (acentuada pelas condições edafoclimáticas locais), e a incerteza do 

retorno do investimento. Em terceiro, a opção “não precisou”, está diretamente relacionada 

com a falta de informação em relação ao crédito e revela também uma “exclusão” 

generalizada de muitos agricultores aposentados dessa política de crédito.  

Indagados sobre a forma com que pagaram (ou que pretendem pagar) os recursos do 

crédito do PRONAF, a maioria dos entrevistados declarou utilizar recursos provenientes das 

atividades agrícolas, geralmente com a venda de alguns animais do estabelecimento. Nas 

famílias de agricultores sem aposentados, os agricultores tendem a lançar mão de outros 

recursos, como os provenientes de atividades não-agrícolas; já nas famílias com aposentados, 

alguns agricultores declararam utilizar os recursos provenientes da aposentadoria para 

quitação do crédito. Nos dois grupos do estudo, também foi mencionado à utilização de outros 

recursos para quitação do empréstimo, como ajuda de familiares (na forma de remessa de 

dinheiro) para esta finalidade68. 

                                                
68 Foi encontrado um caso de um agricultor aposentado no município de São Miguel que declarou ter feito o 
crédito do Pronaf (tipo C), e que paga as prestações anuais com dinheiro enviado pelos filhos que moram em São 
Paulo.  Neste aspecto, Guanzirolli et all. (2001) já fazia menção no seu estudo de que, ainda que de forma 
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Tabela 40: Recursos com que foram/ serão pagos o crédito do PRO�AF pelas famílias 
pesquisadas (%) – Microrregião Serra de São Miguel-R�  

Recurso das 
Atividades  

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Atividades  Agrícolas 62.5 60.0 80.0 45.5 - 100.0 100.0 100.0 
Atividades  Não –
Agrícolas 

- 6.7 - 9.1 - - - - 

Atividades Agrícolas 
e Não-agrícolas 

- 13.3 - 18.2 - - - - 

Aposentadoria Rural 12.5 - - - 50.0 - - - 
Aposentadoria Rural 
e Ativid. Agrícolas 

12.5 - - - 50.0 - - - 

Outros recursos 12.5 20.0 20.0 27.3 - - - - 
TOTAL (%) * 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 
Nota: * O total se refere apenas aos que acessaram o crédito. 

Outra importante política pública para a promoção da agricultura familiar, ao lado do 

PRONAF, tem sido o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). No entanto, na 

microrregião Serra de São Miguel-RN a pesquisa constatou que essa política pública não tem 

sido sequer objeto de conhecimento entre os agricultores familiares. Nas famílias com 

aposentados, quase 90% dos casos declararam não conhecer o PAA; e entre as famílias sem 

aposentados, o número também não foi favorável, pois mais de 70% dos agricultores 

declararam não ter conhecimento sobre a existência do programa. Ficou evidenciado na 

pesquisa que muito deste desconhecimento tem a ver com a atuação da EMATER local e das 

secretarias municipais de agricultura, existindo, portanto, grande disparidade entre os 

municípios estudados. Nos municípios de Encanto e Riacho de Santana houve um relativo 

conhecimento do programa pelos agricultores, em função da divulgação, principalmente por 

intermédio do representante da EMATER. Já no município de São Miguel houve o maior 

índice de desconhecimento pelos agricultores, pois muitos dos entrevistados chegaram até a 

duvidar da existência desse programa no município.  

Tabela 41: Conhecimento do agricultor sobre o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA) nas famílias pesquisadas (%) - Microrregião Serra de São Miguel-R�  

Conhece o 
 PAA 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Conhece  12.8 29.8 3.0 15.2 33.3 66.7 37.5 62.5 
Não Conhece 87.2 70.2 97.0 84.8 66.7 33.3 62.5 37.5 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

                                                                                                                                                   
esporádica, a renda enviada para os que ficam contribui para viabilizar a reprodução de muitos estabelecimentos 
familiares, e que este aspecto tem sido negligenciado pelos estudos sobre a resistência da agricultura familiar no 
Brasil. 
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No tocante a participação dos agricultores no PAA, a pesquisa identificou um único 

caso de agricultor participante do programa, que fornecia carne bovina, tendo como 

comprador a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB)69.   

Nas questões sobre o PAA, além de perguntar se os agricultores tinham conhecimento 

do programa e se participavam do mesmo, questionou-se também os motivos da sua não 

participação70, conforme demonstra a tabela 42. Assim, além da maioria ter como resposta a 

opção “não conhece o programa”, teve casos que disseram “não ter interesse em participar do 

programa” e outros que disseram “não precisar do programa” (fazendo uma estreita relação 

com programas sociais de transferência de renda), além dos casos que informaram que não 

tinham condições de participar do programa “devido a produção ser pouca, apenas para 

consumo da família”. Entre outras opções de resposta, chama atenção o fato de alguns terem 

respondido que não participam do programa devido não fazerem parte de uma Associação 

rural – “não ser associado”. Neste último caso, algumas famílias de agricultores relataram que 

procuraram a EMATER local e foram impossibilitados de participar mediante a alegação dos 

gestores locais do programa de “não existir vagas disponíveis” para eles participarem do 

programa. Em tom de indignação, alguns agricultores colocaram que isso dependia muito de 

“critérios altamente subjetivos” das pessoas que estavam à frente da operacionalização do 

programa no município71. 

Tabela 42: Motivo da não participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
pelas famílias pesquisadas (%) –  Microrregião Serra de São Miguel-R�  

Motivo do não 
acesso 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Não conhece o 
programa 

53.2 58.7 60.6 69.7 33.3 40.0 37.5 25.0 

Não é associado 2.1 2.2 - - - 20.0 12.5 - 
Pouca produção 6.4 4.3 6.1 - - 20.0 12.5 12.5 
Não há vagas 
disponíveis  

2.1 4.3 3.0 3.0 - - - 12.5 

Não tem interesse 
em participar 

2.1 2.2 - 3.0 16.7 - - - 

Outros motivos 34.0 28.3 30.3 24.2 50.0 20.0 37.5 50.0 
TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 

                                                
69 O programa é operacionalizado pela EMATER local.   
70 Seria natural que o motivo para não participação no programa daqueles que não o conheciam seria, 
necessariamente, a opção “não conhece o programa”. Para evitar que fosse fornecida apenas essa opção de 
resposta, os entrevistadores foram orientados a prestar esclarecimentos sobre o programa (finalidade, forma de 
operacionalização, objetivos do programa etc). 
71 Na fala de um dos entrevistados, “Eles só cadastram quem quer, porque nós [a família] fazemos parte de 
associação rural e não nos deram oportunidade” (Entr. n. 17, São Miguel), o que revela também a existência de 
clientelismo na operacionalização da política no âmbito municipal. 
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Neste sentido, cabe apontar que além dessa política ser residual, a forma como vem 

sendo operacionalizada não permite aos agricultores da microrregião se “apoderarem” de uma 

política pública que, em tese, seria a solução para resolver um dos principais problemas que 

assolam os pequenos produtores que é a falta de “preços justos” e de mercados para a venda 

da produção familiar. Assim, na microrregião estudada, ou os recursos destinados ao PAA em 

âmbito local são insuficientes para atender uma possível demanda dessa política pelos 

agricultores familiares, ou existe uma “gestão inadequada” no uso dos recursos do programa, 

haja vista o percentual de entrevistados que afirmaram sequer saber da existência do programa 

no âmbito local. As evidências encontradas na pesquisa nos levam a inferir que as duas causas 

atuam concomitantemente, fazendo com que, entre as famílias entrevistadas, o programa 

tenha resultados pífios na microrregião72. 

Apesar de a maioria das famílias da microrregião Serra de São Miguel-RN ter a 

produção familiar rural destinada basicamente ao autoconsumo (conforme já demonstrado na 

tabela 29), a pesquisa constatou que, embora o valor da produção agropecuária anual 

comercializada tenha sido pequena (em termos médios), entre os agricultores que declararam 

ter vendido alguma parte da produção agropecuária estavam 63,8% das famílias com 

aposentados e 57,4% das famílias sem aposentados. Como demonstra ainda os dados da tabela 

32, a distribuição percentual dos produtos vendidos, quanto à origem (animal ou vegetal), é 

praticamente a mesma nos dois grupos da pesquisa, ou seja, em média 75% da produção 

vendida é de origem animal e 25% de origem vegetal (incluindo hortaliças e pomares). Já em 

termos de valores médios, a produção vendida, foi de R$ 1.106,51 para as famílias com 

aposentados e de apenas R$ 545,85 para as famílias sem aposentados.  

Cabe apontar aqui que os baixos valores médios obtidos pelos agricultores não se 

devem apenas a sua pouca produção agropecuária, mas também a “estrutura” de 

comercialização da sua produção, pois perguntado sobre o principal destino de venda da 

produção no ano de 2010, obteve-se que 50% da produção das famílias com aposentados, e 

quase 30% das famílias sem aposentados, foram para intermediários, conforme demonstra a 

tabela 43. 

 

 

                                                
72 A confirmação dessa hipótese exigira uma investigação mais apropriada sobre o programa e, principalmente, 
sobre a forma como essa política é operacionalizada no âmbito local. Tal informação, infelizmente, foge do 
escopo de investigação do presente trabalho.  
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Tabela 43: Destino da venda da maior parte da produção agropecuária das famílias 
pesquisadas (%) – Microrregião Serra de São Miguel-R� 
Pra quem vendeu 
a maior parte da 

Produção 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Consumidor Final 50.0 66.7 42.1 76.5 50.0 60.0 80.0 40.0 
Intermediário 50.0 29.6 57.9 23.5 50.0 20.0 20.0 60.0 
Institucional - 3.7 - - - 20.0 - - 
TOTAL (%) * 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. Elaboração do autor. 
Nota: *Refere-se apenas aos agricultores que venderam parte da produção agropecuária.  

Sem dúvidas, a presença de um mercado institucional para a agricultura familiar 

consolidado na região contribuiria significativamente para a melhoria da renda agrícola das 

famílias, bem como para o aumento da produção familiar rural.  

Rozendo et all. (2010) demonstra que dentre as potencialidades do PAA no Estado do 

Rio Grande do Norte está o fato do programa incentivar a diversificação e o aumento da 

produção familiar rural das famílias e a melhoria da renda, ao garantir a comercialização a 

preços “mais justos” que os praticados convencionalmente nos mercados. Os resultados 

obtidos para o caso potiguar73 enfatizam que os gestores do programa foram unânimes em 

afirmar que o PAA contribui para a diversificação produtiva das famílias, além de 

proporcionar um maior grau de previsibilidade no processo produtivo, ou seja, o planejamento 

da produção rural pelas famílias. A diversificação da produção rural foi considerada uma das 

maiores virtuosidades do PAA à medida que amplia as oportunidades de comercialização da 

produção rural, seja por meio do programa ou dos canais tradicionais de comercialização que 

os agricultores dispõem. Além disso, a garantia da comercialização da produção aos 

agricultores familiares, com preços “mais justos” que os praticados no mercado em geral, 

denota aos agricultores locais um certo poder de barganha, ao tomar como parâmetro o preço 

do PAA para comercializar com os antigos atravessadores74. Outro efeito do PAA entre os 

agricultores participantes do programa no Estado do Rio Grande do Norte tem sido a 

preocupação com a qualidade dos produtos oferecidos ao programa, indo desde a observação 

das normas sanitárias até a adesão de práticas agroecológicas de cultivo, uma vez que o 

programa oferece uma possibilidade de pagamento às vezes superior a 30% para os produtos 

orgânicos em relação ao valor dos produtos convencionais (ROZENDO et all., 2010).  

                                                
73 Além do Estado do Rio Grande do Norte, a pesquisa abrangeu os Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul.  
74 “Quando o pólo de compras em Teodoro Sampaio-SP foi aberto, em 4 de setembro de 2003, os preços médios 
praticados à época situavam-se na faixa de R$ 53,00, a saca do feijão, e R$ 14,00, a saca do milho. Após ampla 
divulgação do programa (rádio, jornal, visitas a assentamentos), os preços de mercado elevaram-se para R$ 
65,00, a saca do feijão, e R$ 16,50, a saca de milho, não havendo mais interesse dos agricultores familiares em 
vender para o governo federal. A renda do agricultor, porém, foi garantida pela divulgação do programa” 
(DELGADO; CONCEIÇÃO; OLIVEIRA, 2005, p. 19). 
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O relatório destaca, em síntese, que entre os principais efeitos do PAA está o incentivo 

ao aumento da produção rural familiar e melhoria da renda das famílias, ao garantir preços 

“justos”, que remuneram a atividade agrícola. De suma importância é a observação que os 

autores fazem sobre a questão de que as ações do PAA, em suas diversas modalidades, não 

podem ser compreendidas isoladamente, dado que a necessidade de diversificação e aumento 

da produção rural é viabilizada, em muitos casos, em função do acesso ao crédito do 

PRONAF (ROZENDO et all., 2010).  

Na microrregião Serra de São Miguel-RN, a disseminação desses efeitos do PAA seria 

demasiadamente importante, principalmente para as famílias de agricultores sem aposentados 

nos seus domicílios, que foram as que apresentaram uma menor produção agropecuária e um 

valor de venda de menos da metade, em relação às famílias com aposentados. Como já 

demonstrado, a pesquisa identificou apenas um agricultor que comercializava parte de sua 

produção junto ao PAA. Assim, essa importante política para a agricultura familiar ainda não 

foi “apropriada” pelos agricultores da microrregião, apresentando, até então, um impacto 

marginal sobre a agricultura familiar da microrregião.  

Os dados obtidos na pesquisa nos permitem afirmar que essas duas importantes 

políticas públicas para a agricultura familiar – o PRONAF e o PAA - pouco tem colaborado 

para a melhoria das condições produtivas e de vida das famílias da região, haja vista a 

quantidade mínima de famílias atingidas por essas políticas – seja em função do 

desconhecimento por parte dos agricultores ou em virtude, principalmente, da forma e do 

“ambiente” onde elas são operacionalizadas. Assim, no que se refere a um dos objetivos 

específicos desse trabalho - que era verificar o grau de acesso dos agricultores as políticas do 

PRONAF e do PAA na microrregião, e os possíveis efeitos positivos que elas teriam se 

articuladas entre si e com outras políticas, como a Previdência Rural, para alavancar a 

capacidade produtiva das famílias e trazer melhorias sobre seu padrão de vida -, a pesquisa 

constatou que, nas famílias investigadas, essas políticas pouco são/ foram acessadas pelos 

agricultores, e que não há integração entre elas, e que ainda prevalece uma grande “exclusão” 

das famílias de agricultores aposentados do acesso a estas políticas.   

Os dados coletados demonstraram que 76,6% das famílias com aposentados jamais 

acessaram o crédito do PRONAF. No ano de referência desse estudo (2010), apenas 17% das 

famílias com aposentados declararam que acessaram ou que estavam pagando o crédito do 

PRONAF. Das 27 famílias com aposentados que declararam investir algum valor do benefício 

previdenciário na atividade rural desenvolvida pela família, apenas 4 (quatro) delas acessaram 
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ou estavam pagando o crédito do PRONAF no ano de 2010. Os dados obtidos revelam que o 

valor médio da renda agropecuária obtida entre as quatro famílias de aposentados que 

investem na atividade e que acessaram ou estão pagando o crédito foi bem superior (R$ 

6.495,00) do que entre as 23 famílias que investem na atividade rural e que não acessaram o 

crédito (R$ 2.817,50). No entanto, também nesses casos, o cruzamento com outros dados 

evidenciam que a razão explicativa também se encontra na estrutura produtiva das famílias, e 

não devido ao fato de ter ou não acessado o PRONAF75.  

Assim, comprovamos na pesquisa que é a Previdência Rural, em função da aplicação 

dos dispositivos constitucionais que garantiram a sua universalização, a única política pública 

relevante que, na microrregião Serra de São Miguel-RN, tem de fato atingido todos os seus 

potenciais beneficiários e garantido melhorias na vida da população rural (nas famílias com 

idosos), dada a importância que o benefício assume na composição da renda familiar, como 

demonstrado no subitem seguinte. 

 

4.2.4 – A renda rural e sua composição   

 

Um dos pontos chaves de nossa investigação é no que diz respeito aos rendimentos 

domiciliares das famílias rurais, incluindo todas as fontes de rendas auferidas pelos membros 

da família no ano de 2010. Para tal fim, mensuramos: o valor da renda agropecuária obtida 

pelas famílias, e obtivemos ainda o valor das rendas não-agrícolas, das outras rendas obtidas 

do trabalho, das aposentadorias e pensões rurais, dos recursos do Bolsa Família e das rendas 

de outras fontes (aluguéis, remessa recebida de familiares etc). Os resultados estão expostos 

na tabela 44, onde constam os valores médios anual de cada uma das categorias de renda na 

composição da renda domiciliar total das famílias rurais em cada um dos municípios 

pesquisados.  

Conforme os dados da tabela 44, podemos constatar o destaque dos recursos da 

Previdência Rural sobre as outras categorias de renda obtida pelas famílias. Os dados 

mostram que é bastante expressiva a diferença entre a renda média anual das famílias com 

aposentados em relação aquela obtida pelas famílias sem aposentados. Ressalta-se que em 

                                                
75 Isso porque os dados da pesquisa constataram que nem todo o valor acessado do crédito foi utilizado na 
finalidade para a qual foi contratada, e acreditamos que mesmo que fosse, dado o uso monótono dos recursos nas 
mesmas atividades de sempre, o impacto marginal sobre a estruturação produtiva dessas famílias não seria tão 
relevante, conforme os apontamentos de Magalhães & Abramovay (2006). 
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57,45 170,

Aposentadorias 10.427,87 
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RendaTotal  15.983,32 7.066,6

Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011.
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As informações contidas na tabela 44, e visualizadas no gráfico 9, nos permite 

comprovar outra importante hipótese desse estudo - a Previdência Rural assume uma 

importância considerável na renda familiar rural da microrregião Serra de São Miguel-RN, 

constituindo-se no principal aporte monetário das famílias. No computo geral, comprovamos 

que em 61,7% das famílias com aposentados consultadas, o valor recebido pelas 

aposentadorias e/ou pensões rurais constituíam a única fonte de renda monetária regular76 do 

domicílio; e para mais de 93% dos casos analisados, a aposentadoria perfazia 50% ou mais do 

total da renda monetária familiar. Neste contexto, os benefícios monetários advindos do 

regime de Previdência Rural são, sem sombra de dúvidas, o principal responsável pela 

redução da pobreza e, consequentemente, pela melhoria das condições de vida no meio rural 

da microrregião Serra de São Miguel-RN. 

Conforme ainda o gráfico 9, pode-se ver que nas famílias que não dispõem de 

beneficiários da Previdência Rural no domicílio, a renda agrícola equivale em média a 1/4 

(26,35%) da renda total. Nessas famílias, o destaque fica para as rendas não-agrícolas, 

responsável por mais da metade (52,27%) do total da renda média familiar. Chama atenção 

ainda, nas famílias sem aposentados a importância dos recursos do Bolsa Família, 

responsável, em média, por 13,04% da renda total.  

Dada a importância dessas rendas, nos subitens seguintes, descrevemos, em linhas 

gerais, o papel que elas assumem na estratégia de reprodução socioeconômica das famílias 

rurais da microrregião Serra de São Miguel-RN.  

 

4.2.4.1 – A renda da Pluriatividade e outras rendas do trabalho agrícola 

 

Embora a maior parte das pessoas residentes nos domicílios pesquisados estejam 

ocupados exclusivamente nas atividades agrícolas – 43,15% e 34,21% para as famílias com e 

sem aposentados, respectivamente -, o estudo constatou que muitas famílias obtém com as 

atividades não-agrícolas uma receita monetária indispensável para a sua reprodução 

socioeconômica no meio rural da microrregião Serra de São Miguel-RN, representando esta 

renda mais da metade da renda total (52,27%) das famílias que não possuem benefícios da 

Previdência Rural em seu domicílio.  

                                                
76 As rendas monetárias recebidas pelas famílias de forma regular, além das aposentadorias e/ ou pensões, eram 
as rendas provenientes de atividades não-agrícolas e as do Programa Bolsa Família; entre as rendas recebidas 
de forma “não-regular” estão, portanto, as rendas de outras fontes (como aquelas esporadicamente recebidas a 
título de ajuda monetária de parentes), e as rendas provenientes do trabalho agrícola temporário.  
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Guanziroli et all. (2001), ao analisar dados referentes ao Nordeste, já afirmava que a 

combinação das ocupações não-agrícolas com a atividade agrícola, que muitos autores 

denominam de pluriatividade, é um fenômeno que está relacionado com a luta constante pela 

sobrevivência das famílias no meio rural. Nascimento (2008), ao analisar os dados da PNAD 

e comparar a pluriatividade nas regiões Nordeste e Sul do país, afirma que a pluriatividade, no 

Nordeste, é uma estratégia de sobrevivência, um fenômeno que está associado diretamente à 

condição de pobreza, que impulsiona as famílias rurais a buscarem outras fontes de ocupações 

(muitas vezes precárias) para complementarem a renda. 

Destarte as considerações dos autores acima, vários estudiosos do meio rural 

compartilham a opinião de que a existência da pluriatividade em um local pode estar 

relacionada com diferentes fatores explicativos, e encontrará, em cada realidade, uma 

explicação diferente para sua existência/ reprodução. Assim, entre as famílias pesquisadas da 

microrregião Serra de São Miguel-RN, a existência da pluriatividade não está associado 

apenas à condição de pobreza das famílias.  

Além da colocação de que o meio rural não pode hoje ser confundido apenas como um 

espaço agrícola (WANDERLEY, 2009), outros fatores que explicam a pluriatividade na 

microrregião estudada (além do fator já mencionado da precária base produtiva existente), é o 

aumento do grau de escolaridade dos filhos – que fazem muitos não optarem mais pelo 

trabalho agrícola, uma vez que podem conseguir outra ocupação - e as oportunidades de 

inserção abertas pela economia urbana (construção civil, comércio, prestação de serviços 

pessoais) e pelas administrações públicas municipais, em função da terceirização de alguns 

serviços (garis, guardas municipais, transporte escolar), associado a prática comum das 

prefeituras do interior do Estado - e os municípios da microrregião onde foi realizado o estudo 

não foge ao “modelo” – funcionarem como cabides de emprego para as pessoas do grupo 

político vencedor, ou seja, um contrato com a administração pública como moeda de troca77. 

Além disso, dadas as características prevalecentes da atividade rural no semiárido, e 

da microrregião Serra de São Miguel-RN, em particular, a renda obtida com a atividade 

agrícola, conforme os dados coletados na pesquisa é, por si só, insuficiente para garantir 

condições mínimas de reprodução socioeconômica das famílias do meio rural, de modo que a 

busca por ocupações não-agrícolas assume um componente central na estratégia de 

                                                
77 O estudo de Oliveira (2010) havia constatado que os empregos/ contratos de prefeitura tem uma participação 
relevante entre as rendas não-agrícolas auferidas pelas famílias rurais de Doutor Severiano, um dos municípios 
que compõem a microrregião Serra de São Miguel-RN (e que faz divisa com os municípios de Encanto e São 
Miguel).  
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reprodução das famílias, notadamente daquelas que não auferem de benefícios da Previdência 

Rural entre os membros da unidade familiar.   

Outras rendas obtidas do trabalho agrícola, na modalidade “dia de serviço” também 

tem se mostrado importante para algumas famílias da microrregião, embora o valor 

remunerado seja baixo e a contratação para trabalho agrícola aconteça somente no período de 

“inverno”78.  

 

4.2.4.2 – A Renda do Programa Bolsa Família (PBF) e outras rendas 

 

Além da questão da pluriatividade e de outras fontes de renda auferidas pelas famílias, 

outro fator que tem contribuído para manter as famílias no campo em meio a instabilidade 

agrícola/ pobreza no meio rural tem sido as transferências federais do Programa Bolsa 

Família. Um dos aspectos mais notórios nos últimos governos tem sido a expansão de 

programas sociais de transferência para as famílias de baixa renda ou em situação de pobreza 

extrema. No contexto de uma microrregião do estado do RN onde predominam os maiores 

índices de pessoas em situação de pobreza extrema79, é “natural” a microrregião apresentar 

um grande número de famílias com acesso ao Programa Bolsa Família do governo federal. No 

geral, nas famílias sem aposentados da microrregião Serra de São Miguel-RN, a média 

encontrada no estudo foi de quase 80%; já nas famílias com aposentados encontrou-se o 

oposto, ou seja, pouco mais de 20% tinham acesso ao programa (em função não apenas da 

renda, mas também das condicionalidades do programa Bolsa Família). 

Tabela 45: – A família participava do Programa Bolsa Família em 2010 – Microrregião 
Serra de São Miguel-R�  

Participação no 
Bolsa Família 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Participava 21.3 78.7 27.3 87.9 16.7 50.0 - 62.5 
Não Participava 78.7 21.3 72.7 12.1 83.3 50.0 100.0 37.5 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. 

Na categoria “outras fontes de renda” foram consideradas as remessas recebidas de 

familiares, aluguéis de imóveis, e receitas obtidas com a venda de pastagens, recebimento de 

                                                
78 O valor médio do dia de serviço variou de R$ 10,00 a R$ 20,00 nos municípios pesquisados, dependendo do 
tipo de serviço a ser executado (plantio, colheita, “broca”, alimentação dos animais etc). 
79 A proporção de população abaixo da linha de pobreza extrema é superior a fração de 1 a cada 4 habitantes, 
conforme dados do IBGE (2010). Disponível em: <http://economia-do-rn.blogspot.com/2011/09/mapa-da-
extrema-pobreza-por.html?spref=fb> .  
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renda de terceiros pela utilização das terras etc. Chama atenção as remessas recebidas, 

esporadicamente, de familiares que migraram para outras regiões do país e, especificamente 

para as famílias sem aposentados, foi destacada a ajuda monetária regular dos pais 

aposentados (como, por exemplo, o pagamento de contas de energia elétrica, ajuda na feira 

semanal e doação de dinheiro no final do mês), que passam a ser indispensáveis para o 

equilíbrio do orçamento doméstico dessas famílias.  

No ítem seguinte são verificados, na microrregião, outros dois principais efeitos da 

Previdência Rural apontados pelos estudiosos do tema, qual seja, os efeitos da Previdência 

Rural na economia dos pequenos municípios e sobre a redução da pobreza rural. 

 

4.2.5 - Outros efeitos da Previdência Rural na microrregião Serra de São Miguel-R� 

 

O estudo verificou também onde é realizado a maior parte dos gastos monetários das 

famílias. Constatou-se que, em média, 85% dos gastos são realizados dentro do próprio 

município, sendo que, entre as famílias sem aposentados, é maior a quantidade dos que 

declararam gastar a maior parte dos rendimentos dentro da própria comunidade (31,9%) do 

que entre as famílias com aposentados (14,9%), conforme os dados da tabela 46. 

Tabela 46: Local de realização da maior parte dos gastos monetários das famílias 
pesquisadas – Microrregião Serra de São Miguel-R�  

LOCAL DOS 
GASTOS 

TOTAL São Miguel Encanto Riacho de Santana 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Com 

Aposent. 
Sem 

Aposent. 
Na própria 
comunidade 

14.9 31.9 12.1 39.4 - - 37.5 25.0 

Na sede do 
município  

68.1 55.3 87.9 60.6 16.7 66.7 25.0 25.0 

No pólo urbano 
próximo  

17.0 12.8 - - 83.3 33.3 37.5 50.0 

TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fonte: Pesquisa de campo, jul./ 2011. 

A autonomia proporcionada pelos recursos da Previdência Rural faz com que a maior 

parte dos rendimentos sejam gastos na sede do município (como no caso de São Miguel, que 

gastam na própria sede) ou na cidade pólo mais próxima (caso dos municípios de Encanto e 

Riacho de Santana, que efetuam a maior parte dos gastos na cidade de Pau dos Ferros), onde 

existe uma maior oferta de produtos e serviços. No entanto, isso não significa dizer que as 

famílias com aposentados gastem menos dinheiro na comunidade onde residem do que as 

famílias que não dispõem de aposentados; significa somente que a proporção em relação ao 
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gasto total dos rendimentos das famílias com aposentados é, consequentemente, menor dentro 

da sua comunidade em relação aos gastos das famílias sem aposentados, em razão da renda 

monetária das famílias que possuem aposentados no domicílio que, na microrregião em 

estudo, é bem maior. A média de gastos mensal informada pelas famílias com aposentados foi 

de R$ 495,11 contra R$ 253,40 para as famílias sem aposentados. 

Na pesquisa também se constatou o caso de boa parte dos rendimentos monetários das 

famílias serem direcionados para o pólo urbano mais próximo, aqui representado pelo 

município de Pau dos Ferros-RN. Para a sede deste município - pólo da região do Alto Oeste 

Potiguar – flui a maior parte dos gastos monetários das famílias dos agricultores dos 

municípios de Encanto e de Riacho de Santana. A razão está no fato de que além desses 

municípios serem muito pequenos e não dispor de uma oferta razoável de produtos e serviços, 

a distância entre esses municípios e a cidade de Pau dos Ferros é relativamente pequena (10 

km para o Encanto; e 17 km para Riacho de Santana), além de existir uma razoável oferta de 

veículos (ônibus, vans e caminhonetes) nessas localidades que fazem a linha regularmente 

para a cidade de Pau dos Ferros. Assim, constatou-se que, nos casos dos municípios de 

Encanto e de Riacho de Santana, existe um “vazamento” da maior parte dos recursos da 

Previdência Rural para o município pólo da região, ao contrário de São Miguel, que consegue 

reter a totalidade dos recursos da Previdência nos limites do município, conforme os casos 

analisados na pesquisa. 

Neste ponto da análise, comprovamos a importância das aposentadorias rurais para a 

economia dos pequenos municípios, apesar de, como demonstrado na tabela, boa parte do 

montante dos recursos serem gastos fora do município (casos de Encanto e Riacho de 

Santana). O poder de compra injetado na economia por meio do pagamento de um salário 

mínimo (R$ 510,00 na época da pesquisa) aos aposentados e pensionistas rurais contribuem, 

ao lado do pagamento dos funcionários públicos municipais, para a sustentação das atividades 

econômicas locais. 

Por fim, cabe apontar no estudo a relevância da Previdência Rural na redução da 

pobreza rural do país, e nos pequenos municípios do semiárido nordestino, em particular, aqui 

representados pela microrregião Serra de São Miguel-RN.  

De acordo com o rendimento total médio encontrado para as famílias com e sem 

aposentados no domicílio (tabela 44), chegamos a um rendimento médio mensal de R$ 

1.331,94 ou 2,61 salários mínimos mensal nas famílias com aposentados, e a um valor de R$ 

588,89 ou 1,15 salário mínimo mensal para as famílias sem aposentados. Quando observamos 
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a média de pessoas em cada um dos tipos de família, chegamos, por meio de um cálculo 

simples, a um valor médio mensal per capita bem maior para as famílias com aposentados.  

Com uma média de 3,34 pessoas por família, temos nas famílias com aposentados da 

microrregião Serra de São Miguel-RN uma média de um rendimento mensal per capita de 

0,78 salário mínimo por pessoa (ou o equivalente a R$ 398,5 por pessoa); já nas famílias sem 

aposentados chegamos a um valor médio mensal de 0,27 salário mínimo (ou o equivalente a 

R$ 140,00 por pessoa).  Isso significa que as famílias com aposentados se encontram, em 

média, situadas acima da linha de pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda 

domiciliar per capita equivalente a 1/2 do salário mínimo); já as famílias sem aposentados no 

domicílio, em média, estão brevemente situadas acima da linha de indigência (medida pela 

proporção de pessoas com renda domiciliar per capita equivalente a 1/4 do salário mínimo) e 

abaixo da linha pobreza. Esses números comprovam, portanto, a importância da renda 

proveniente das aposentadorias rurais para a redução da pobreza no meio rural brasileiro. 

Em uma microrregião do estado do RN onde predominam os maiores índices de 

pessoas em situação de pobreza extrema, comprova-se, assim, o quanto os benefícios da 

Previdência Rural contribuem para a amenização da pobreza e dos índices de miséria entre as 

famílias de e com idosos. Este é, sem dúvida, o principal dos efeitos da Previdência Rural na 

microrregião Serra de São Miguel-RN.    
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CO�SIDERAÇÕES FI�AIS 

 

A Previdência Social teve, na última década do século XX, um papel de destaque na 

sociedade brasileira, principalmente no seu segmento rural, com a expansão da aposentadoria 

para um contingente significativo de trabalhadores e trabalhadoras rurais. A regulamentação e 

aplicação das novas leis de custeio e benefícios da Previdência - Leis 8.212 e 8.213 - 

significaram uma alteração conceitual profunda para a universalização do programa 

previdenciário rural brasileiro. Isto configurou importantes impactos socioeconômicos, com 

alguns autores, inclusive, falando do surgimento de um “novo setor” no meio rural brasileiro. 

A Previdência Rural garante aposentadoria para milhões de trabalhadores que nunca 

contribuíram para a previdência. No ano de 2009, o sistema previdenciário rural foi 

responsável pelo pagamento de 7,9 milhões de benefícios, totalizando um montante de R$ 

45,5 bilhões no ano (BARBOSA, 2010). Esses números fazem da Previdência Rural o 

principal programa social de distribuição de renda para homens e mulheres do campo, com 

significativos impactos na redução da pobreza rural, além de ser o principal fator de 

mobilização da economia dos pequenos municípios. 

Visando contribuir com a temática, o presente estudo procurou verificar os efeitos que 

a Previdência Rural exerce na agricultura familiar da microrregião Serra de São Miguel, no 

Estado do Rio Grande do Norte. 

Dentre os principais resultados, constatamos que a Previdência Rural atinge um grau 

de cobertura significativo na zona rural dos municípios pesquisados. Nas famílias com 

aposentados entrevistadas, existia uma média de 1,57 beneficiários por domicilio, e 53,2% das 

famílias com aposentados possuíam 2 pessoas beneficiárias da Previdência Rural no 

domicílio. 

A pesquisa identificou que a pluriatividade esteve presente em 33% das famílias 

componentes da amostra, sendo bem maior nas famílias sem aposentados (42,6%) do que nas 

famílias com aposentados (23,4%). Constatou-se que nas famílias com aposentados, apenas 

6,4% dos chefes de família declararam ter atividade fora do estabelecimento familiar, ao 

passo que nas famílias sem aposentados, 55,3% dos chefes de família declararam ter atividade 

fora do estabelecimento. Verificou-se, portanto, um dos efeitos da Previdência Rural sobre a 

estratégia de reprodução das famílias da microrregião: a renda proporcionada pela previdência 

rural atua como um dos critérios predominantes para fazer com que o chefe da família não 

busque outras ocupações fora do estabelecimento, a fim de garantir o sustento da família. 
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Desse modo, a segurança de possuírem uma renda “líquida e certa” todo mês, contribui para 

uma certa “autonomia” do agricultor chefe de família, no sentido de não ter ele a necessidade 

de recorrer a fontes externas para garantir a sobrevivência do núcleo familiar. Isso porque o 

destaque encontrado entre as atividades desempenhadas fora do estabelecimento pelos chefes 

de família foi a atividade agropecuária - que em geral implica em “dar dia de serviço” de 

baixa remuneração em outras propriedades rurais - que é acessada, em sua maior parte, por 

famílias de agricultores sem acesso a benéficos previdenciários. 

Os dados coletados na pesquisa atestam que a agricultura familiar na microrregião 

Serra de São Miguel-RN dispõe de poucas condições favoráveis para o seu desenvolvimento, 

uma vez que, além da escassez de terras e do fator climático da região (as “secas”, que são 

frequentes), as políticas públicas voltadas a totalidade dos agricultores familiares tem sido 

incapazes de dar respostas efetivas para a melhoria das condições de vida no meio rural.  

Conforme a pesquisa realizada, duas importantes políticas públicas para a agricultura 

familiar no Brasil– o PRONAF e o PAA - pouco tem colaborado para a melhoria das 

condições produtivas e de vida das famílias da microrregião, haja vista a quantidade mínima 

de famílias atingidas por essas políticas – seja em função do desconhecimento por parte dos 

agricultores ou em virtude, principalmente, da forma e do “ambiente” onde elas são 

operacionalizadas. Assim, os possíveis efeitos positivos que essas políticas teriam se 

articuladas entre si e com outras políticas – como a da Previdência Rural -  para alavancar a 

capacidade produtiva das famílias e trazer melhorias para a vida das famílias rurais são 

anulados, haja vista a não integração entre elas, e ainda devido o grau de “exclusão” das 

famílias de agricultores aposentados do acesso a estas políticas.  

No ano de referência desse estudo (2010), apenas 17% das famílias com aposentados 

declararam que acessaram ou que estavam pagando o crédito do PRONAF e 76,6% das 

famílias com aposentados jamais acessaram o crédito do PRONAF. Em relação ao PAA, a 

situação foi mais preocupante, pois a pesquisa constatou que essa política pública não tem 

sido sequer objeto de conhecimento entre os agricultores familiares. Nas famílias com 

aposentados, quase 90% dos casos declararam não conhecer o PAA; e entre as famílias sem 

aposentados, mais de 70% dos agricultores declararam não ter conhecimento sobre a 

existência do programa. Esses resultados têm muito a ver com a atuação dos atores locais na 

operacionalização da política, existindo uma grande disparidade entre os municípios 

pesquisados. Neste sentido, o estudo aponta que além dessa política ser residual, a forma 

como vem sendo operacionalizada não permite aos agricultores da microrregião se 
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“apoderarem” de uma política pública que, em tese, seria a solução para resolver um dos 

principais problemas que assolam os pequenos produtores que é a falta de “preços justos” e de 

mercado para a venda da produção familiar. Assim, na microrregião Serra de São Miguel-RN, 

ou os recursos destinados ao PAA em âmbito local são insuficientes para atender uma 

possível demanda dessa política pelos agricultores familiares, ou existe uma “influência” 

inadequada no uso dos recursos do programa, de modo que essas causas, atuando 

concomitantemente, levam o programa a obter resultados pífios na microrregião. Neste 

contexto, se sobressai a importância da Previdência Rural que, em função da aplicação dos 

dispositivos constitucionais que garantiram a sua universalização, tem sido uma das poucas 

políticas públicas que, na microrregião Serra de São Miguel-RN, tem de fato atingido todos os 

seus potenciais beneficiários e garantido melhorias nas condições de vida das famílias de e 

com idosos nos seus domicílios.   

Dada a situação geral da agricultura familiar na microrregião e das características 

específicas dos estabelecimentos familiares (posse, estrutura, produção e renda), podemos 

corroborar a hipótese de que a aposentadoria rural não contribui diretamente para o aumento/ 

viabilização da agricultura familiar. Apesar de 57,4% das famílias com aposentados terem 

declarado utilizar recursos da aposentadoria rural no custeio da atividade rural desempenhada 

pela família, o valor médio anual do gasto situou-se em torno de 7,02% do valor anual das 

aposentadorias rurais auferidas pelas famílias no ano de 2010. Os vários dados colhidos no 

trabalho de campo apontaram que é a estrutura produtiva que o agricultor dispõe (propriedade 

de estabelecimento, área disponível, atividade desenvolvida), dentre outros fatores 

(pluriatividade do chefe do estabelecimento e/ou de outros membros do domicílio), que vão 

determinar o tamanho e valor da produção rural familiar - e não a utilização do seguro 

previdenciário rural. 

O estudo constatou também que as rendas de transferências (diretas) governamentais, 

seja na forma de aposentadorias e pensões rurais, seja na forma de benefícios sociais, como o 

Programa Bolsa Família, tem uma importância fundamental para a reprodução 

socioeconômica das famílias rurais da microrregião, dada a condição de pobreza existente, 

agravada pelas poucas oportunidades existentes de geração de renda no meio rural da 

microrregião.  

Nesse sentido, o baixo valor declarado de utilização dos recursos da aposentadoria 

rural na atividade agrícola pode também vir a ser uma consequência dos baixos níveis em que 

se opera a reprodução socioeconômica da grande maioria dos estabelecimentos familiares da 
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microrregião. Diante disso, a manutenção das famílias representa o principal destino dos 

recursos previdenciários, o que nos leva a confirmar outra hipótese desse estudo: a de que a 

Previdência Rural assume uma importância considerável na renda rural das famílias da 

microrregião Serra de São Miguel-RN, constituindo-se no principal aporte monetário das 

famílias. Na composição da renda das famílias com aposentados e pensionistas rurais, a renda 

proveniente das aposentadorias rurais equivalem a 65,24% do total da renda anual obtida 

pelas famílias; no cômputo geral, em 61,7% das famílias com aposentados consultadas, o 

valor recebido pelas aposentadorias e/ou pensões rurais constituíam a única fonte de renda 

monetária regular do domicílio; e para mais de 93% dos casos analisados, as aposentadorias 

perfaziam 50% ou mais do total da renda monetária familiar. Assim, os benefícios monetários 

advindos do regime de Previdência Rural são, sem sombra de dúvidas, o principal responsável 

pela redução da pobreza e, consequentemente, pela melhoria das condições de vida no meio 

rural da microrregião Serra de São Miguel-RN. 

Outro efeito significativo da Previdência Rural também comprovado no estudo foi o 

de atuar como um dos suportes para a economia local dos pequenos municípios da 

microrregião, situados em pleno semiárido nordestino e altamente dependente de 

transferências. A Previdência Rural, pelos valores anuais repassados aos municípios, muitas 

vezes superior ao FPM, tem se tornado, assim, um dos componentes principais da 

movimentação da economia local.  

No entanto, um dos resultados mais importantes comprovados foi o da Previdência 

Rural atuar na redução da pobreza e da miséria entre as famílias rurais. Apesar de seu caráter 

universal, verificou-se que nos municípios pesquisados ela cobre um público em sua maioria 

de pessoas muito pobres, mostrando, nesse aspecto, a eficácia do seguro como fator 

preponderante no combate a miséria entre os idosos, sendo este o principal efeito da 

Previdência Rural nos municípios da microrregião Serra de São Miguel-RN.  

Apesar de implicar um “déficit” nas contas da Previdência Social, a Previdência Rural 

desempenha um importante papel social, sendo um dos principais instrumentos de 

distribuição de renda no país e de combate a pobreza. Se levarmos em conta que ainda parcela 

significativa da população brasileira se encontra situada na linha de pobreza, vemos que a 

Previdência Rural, ao garantir um salário mínimo para quase 8 milhões de pessoas no campo, 

constitui um gasto eficiente e bem focado na luta contra a pobreza, principalmente entre os 

idosos. Sem os benefícios da Previdência Rural o número de pessoas abaixo da linha de 

pobreza e de indigência, sem dúvida, aumentariam significativamente. Para os que criticam o 
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“déficit” provocado pela Previdência Rural, vale ressaltar que ela constitui em algumas 

regiões, como no Nordeste, um verdadeiro programa de renda mínima para os idosos no 

Brasil, e se mostra uma das formas mais eficientes de distribuição de renda e inclusão social 

no país.  

Podemos então afirmar que, dentre outros efeitos, a redução da pobreza em grande 

escala, a redistribuição de renda e a dinamização da economia dos pequenos municípios como 

consequência do programa previdenciário rural, beneficiam a sociedade em seu conjunto. A 

necessidade de financiamento que o sistema representa, em torno de 1% do PIB, constitui, 

portanto, um custo muito baixo tendo em vista seus bons resultados. Esses são, pois, fatores a 

serem levados em consideração dentro de qualquer tentativa de reformas do sistema 

previdenciário pelos gestores de políticas públicas. 
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APÊ�DICE A: 

Mensuração do valor da produção agropecuária das famílias rurais na 

microrregião Serra de São Miguel-R� 

 

Para mensurar o valor da produção agropecuária das famílias rurais da microrregião 

Serra de São Miguel-RN, no ano de 2010, ou seja, o valor do produto bruto agropecuário 

vendido e autoconsumido pela família do agricultor, nos valemos, em parte, da metodologia 

descrita no trabalho de Gazolla (2004). 

No questionário da pesquisa aplicado junto aos agricultores familiares da microrregião 

Serra de São Miguel-RN foi feito a discriminação da produção quanto à origem (animal /e 

vegetal) e feito o levantamento do que foi produzido e vendido no ano de 2010, conforme as 

informações prestadas pelo agricultor. Assim, primeiro foi feito o cálculo do produto bruto, 

em moeda corrente, da produção vendida, obtidas a partir da multiplicação da quantidade de 

produtos vendidos pelo preço de venda dos respectivos produtos pelo agricultor, em cada 

município. Desta forma, obteve-se o produto bruto de venda das famílias, na forma de moeda 

corrente, em reais (R$). 

Quanto ao valor da produção que não foi destinada a venda, ou seja, o valor da 

produção para autoconsumo, o critério adotado para mensurar o valor do produto foi tomando 

por referência a média do preço de venda do produto na localidade durante o ano de 2010; ou 

seja, no caso da produção que não foi disponibilizada para venda (maioria dos casos), o valor 

da produção foi estimada de acordo com o preço médio de venda informado pelos outros 

agricultores na localidade da pesquisa. Por exemplo, se o preço de venda de uma saca de 

milho de 60 kg variou de R$ 20,00 a R$ 40,00, então o preço médio de venda de uma saca de 

milho de 60 kg, na localidade pesquisada, foi de R$ 30,00, sendo este o valor contabilizado 

para a produção de milho que, no caso, não foi vendida, mas ficou no estabelecimento para 

autoconsumo familiar. O mesmo critério foi utilizado para os demais produtos como arroz, 

fava etc (desde que convertidos para uma mesma unidade de medida). Para os alimentos 

produzidos na horta ou pomar (quando existentes), quando não era possível informar a 

quantidade física e o valor de determinado produto (geralmente o autoconsumo), foi 

solicitado aos agricultores entrevistados que fizessem uma estimativa do valor que 

despenderiam caso tivessem que comprar esses produtos no mercado / feira (devido às 

dificuldades de se conseguir contabilizar as quantidades consumidas em um ano agrícola (por 
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exemplo, total de pés de coentro, cheiro verde etc). Desta forma, foi obtido o produto bruto de 

autoconsumo das famílias em reais (R$). 

Do cálculo dessas duas operações resultou o produto bruto total agropecuário, em 

reais (R$) das famílias rurais entrevistadas. A partir daí, pode-se obter as percentagens do 

produto bruto equivalente a produção para autoconsumo da família e a produção destinada a 

venda, bem como a distribuição dessa produção quanto à origem (animal / vegetal) e do 

respectivo peso percentual na produção vendida e na produção autoconsumida.    

Para os propósitos desse trabalho, denominamos o valor do produto bruto total 

agropecuário produzido e que fica a disposição da família (depois de deduzido o valor da 

produção agrícola equivalente a parceria, em alguns dos casos), de Renda Agropecuária da 

família no ano considerado no estudo, ou seja, 2010. 
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APÊ�DICE B: 

Entrevista estruturada aplicada aos agricultores familiares da Microrregião Serra de 

São Miguel-R� [ano base: 2010] 

Data: ____/____/______ 
Código Entrevistador:  1 –    2 –    3 –     4 –      Código do Setor: _____ 
LOCALIDADE:_____________________________________________________ �º da entrevista: _______ 
�ome do Entrevistado:_____________________________________________________________  
Informante_____________________________________  
 
I – CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA  
1) Tipo de residência  
     1. (    ) Própria    3. (    ) Cedida  
     2. (    ) Alugada   4. (    ) Morador 
 2) Sexo do chefe do domicílio  
     1. (    ) Masculino 
     2. (    ) Feminino 
3) Idade do chefe da Famíla  
 1. (    ) 16 a 24 anos   4. (    ) 46 a 55 anos  
 2. (    ) 25 a 35 anos   5. (    ) 56 a 60 anos 
 3. (    ) 36 a 45 anos   6. (    ) 61 anos ou + 
4) Escolaridade do chefe da família  
 1. (    ) sem instrução/ analfabeto  4. (    ) Ensino fundamental completo 
 2. (    ) 1 a 4 anos    5. (    ) Ensino médio incompleto 
 3. (    ) Ensino fundamental incompleto  6. (    ) Ensino médio completo 
5) Estado civil do chefe do estabelecimento 
 1 (    ) Solteiro  4 (    ) Separado/ desquitado 
 2 (    ) Casado  5 (    ) Outro.__________ 
 3 (    ) Viúvo 
6) Total de pessoas da família morando na residência: (____)   
 1. (    ) 1 a 2 pessoas   4. (    ) 7 a 8 pessoas 
 2. (    ) 3 a 4 pessoas   5. (    ) 9 a 10 pessoas 
 3. (    ) 5 a 6 pessoas    6. (    ) Acima de 10 pessoas 
7) Ocupação dos membros da familia (acima de 14 anos). _____ 

 1. (    ) Atividades agrícolas. _______ pessoas → [trabalham somente na agricultura  e atividades relacionadas] 

 2. (    ) Atividades não-agrícolas. ________ pessoas → [fabr. queijos, doces etc; pedreiro, diarista etc] → Ir p/ questão 8 
 3. (    ) Atividades agrícolas e não-agrícolas. ________ pessoas → [enquadradas nas opções 1 e 3] 
 4. (    ) Estudantes. ________ pessoas    → [pessoas que não trabalham / só estudam] 

 5. (    ) Não exerce nenhuma ocupação. ________ pessoas → [não trabalham] 

8) Atividades não-agrícolas praticadas pelos membros da família. [Valor mensal ou anual]  
1. (   ) Indústria. R$ _________ 
2. (    ) Comerciante. R$ _________ 
3. (    ) Vendedor ambulante. R$ _________ 
4. (    ) Intermediário. R$ _________ 
5. (    ) Pintor. R$ _________ 
6. (    ) Pedreiro. R$ _________ 
7. (    ) Servente. R$ _________ 
8. (    ) Eletricista. R$ _________ 
9. (   ) Artesão. R$ _________ 
10. (    ) Servidor Público. R$ _________ 
11. (    ) Contrat. de Prefeitura. R$ _________ 
12. (    ) Empregada doméstica. R$ _________  
 

(    ) Diarista. R$ _________ 
(    ) Mecânico. R$ _________ 
(    ) Cabeleireiro. R$ _________ 
(    ) Manicure. R$ ___________ 
 (    ) Motorista. R$ _________ 
(    ) Moto-táxi. R$ _________ 
(    ) Professor part. R$ _________ 
(    ) Doceiro. R$ _________ 
(    ) Padeiro. R$ _________ 
(    ) Garçom. R$ _________ 
(    ) Balconista. R$ _________ 
(    ) Outra_________________ 

9) O chefe do estabelecimento teve atividade fora do estabelecimento familiar no ano? 
1 (    ) Agropecuária.    Vr. R$_____________ (mês ou ano) 
2 (    ) Não-agropecuária   Vr. R$_____________ (mês ou ano) 
3 (    ) Agropecuária e Não-agropecuária Vr. R$_____________ (mês ou ano) 
4 (    ) �ão tinha atividade econômica fora do estabelecimento. 
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10) Os membros da família que trabalharam em atividades não-agrícolas contribuem mensalmente com 
as despesas da família? – [Observar a questão 7] 
1. (   ) Sim. Valor R$ __________       2. (   ) Não   
 
10.1)  Se SIM, em que é aplicada a maior parte do valor das rendas de atividades não-agrícolas. [Assinale apenas 1 
alternativa] 

1. (   ) nas despesas pessoais de todo tipo 
2. (   ) no sustento da família 
3. (   ) aumentar o conforto da casa 
4. (   ) investimentos na propriedade 

5. (    ) tanto para investimentos na propriedade 
como para aumentar o conforto doméstico. 
6. (    ) não sabe/não respondeu 
7. (    ) Outro:________________ 
 

11) Tipos de bens duráveis que possuem na residência: 
  1 - Geladeira  (    ) SIM (    ) NÃO  
  2 - Freezer    (    ) SIM (    ) NÃO 
  3 - Televisão  (    ) SIM (    ) NÃO 
  4 - Antena Parabólica (    ) SIM (    ) NÃO 
  5 – Computador  (    ) SIM (    ) NÃO 
  6 – Carro.____  (    ) SIM (    ) NÃO 
        7 – Moto.____  (    ) SIM (    ) NÃO 
 
 
II – ESTABELECIME�TO AGRÍCOLA FAMILIAR – PRODUÇÃO e RE�DA GERADA 

 
12) Possui propriedade rural? 
 1. (    ) Sim   2. (    ) Não  
 
12.1) Se SIM, qual a estrutura fundiária do estabelecimento? (_________) [perguntar em tarefas ou Hectares] 
  
 
13) Forma de acesso à terra que trabalha  
 1. (    ) Própria   4. (    ) Parceria  
 2. (    ) Arrendatário    5. (    ) Herdeiro 
 3. (    ) Própria/parceria  6. (    ) Outro.______________ 
 
14) Qual a área utilizada para a agricultura? (_________) [considerar toda área que trabalha: própria, arrendada 
etc ]  
  
 
15) Principal atividade desenvolvida no estabelecimento.   
 1. (   ) Agricultura    4. (   ) Apicultura 
 2. (   ) Pecuária    5. (    ) Outra. ______________ 
 3. (   ) Agricultura e pecuária  
   
16) Possui terras em arrendamento? [informar em dinheiro ou produto] 
       1. (     ) Quanto ganhou de arrendamento?_____________________________________________________ 
       2. (     ) Quanto pagou de arrendamento? _____________________________________________________ 
       3. (     )  Não possui terras em arrendamento. 

17) Efetivo de animais existentes no estabelecimento (mês de dez/2010).  
 

�º Descriminação Quant. Valor R$) 
1 Rebanho Bovino   
2 Rebanho Caprino   
3 Rebanho Ovino   
4 Rebanho Suíno   
5 Rebanho Equino / Burros   
6 Total de aves (galinhas, patos etc)   
7 Abelhas (nº de colméias).   
8    
9    
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18) Produção VEGETAL do estabelecimento no ano (2010). [área plantada; produção; destino; preço de venda]  

�º Especificação 
Área 
plant.  
(ha) 

Quant. 
Produzida 

Quant. 
Vendida 

Preço de 
Venda 
(unid) 

Total de 
Venda 
(R$) 

Princ. 
Compr. * 

Autocon. 
Familiar 

1 Milho         
2 Arroz        
3 Feijão         
4 Fava         
5 Mandioca        
6 Batata doce        
7 Cana-de-açúcar        
8 Banana        
9         

10         
*Princ. Comprador: 1 – Venda Direta;   2 - Intermediário  3 – Venda Institucional (PM, PPA);  4 – Cooperativa; 5- Outro                               

 
19) Produção A�IMAL do estabelecimento no ano (2010). [Total da produção; o destino; o preço de venda] 

�º Especificação Unid. 
Quant. 

Produzida 
Quant. 
Vendida 

Preço de 
Venda 
(unid) 

Total de 
Venda 
(R$) 

Princ. 
Compr. * 

Autocon. 
Familiar 

1 Leite de Vaca litros       
2 Leite de Cabra litros       
3 Derivados de Leite Kg/ lit       
4 Ovos de Galinha Unid.       
5 Carne de Galinha Kg       
6 Carne Bovina @       
7 Carne Suína @       
8 Carne Caprina/Ovina Kg       
9 Mel de Abelha litros       
10         

*Princ. Comprador: 1 – Venda Direta;   2 - Intermediário  3 – Venda Institucional (PM, PPA);  4 – Cooperativa; 5- Outro                               

 
20) Produção HORTIFRUTIS (e outros) no ano (2010). [produção; destino; preço de venda ]  

�º Especificação 
Quant. 

Produzida 

Quant. 
Vendida 

Preço de 
Venda 
(unid) 

Total de 
Venda 
(R$) 

Princ. 
Compr. * 

Autocon. 
Familiar 

1 Hortaliças **       
2 Tomate       
3 Frutas (em geral)       
4 Polpa de frutas       
5        
6        

*Princ. Comprador: 1 – Venda Direta;   2 - Intermediário  3 – Venda Institucional (PM, PPA);  4 – Cooperativa; 5- Outro   
**Hortaliças: cheiro verde; cebola; alface; pimentão; pimenta etc.                                     
 
21) Tipos de despesas anuais realizadas na propriedade no ano (2010).  [Considerar o valor mensal ou anual]  

�º Descriminação Valor R$ (mês ou ano) 
1 Trabalho agrícola temporário  
2 Assalariado permanente agrícola  
3 Contratação de máquinas (trator)  
4 ITR – Imposto da Terra  
5 Reparos na propriedade  
6 Aquisição de insumos para produção vegetal*  
7 Aquisição de insumos para produção animal**  
8 Pagamento de Pastagens   

* – Gastos com compra de venenos, equipamentos de trabalho etc. 
 **– Gastos com compra vacinas, ração etc 
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22) Tipos de equipamentos que possui e/ou disponíveis no estabelecimento. [assinale os citados]  

1. (    ) Enxada /foice/ roçadeira. (Quant.:_____)   5. (    ) Bomba de água. (Quant.: _______) 
2. (    ) Campinadeira. (Quant.:_____)     6. (    ) Carroça. (Quant.: _______) 
3. (    ) Motor elétrico. (Quant.: _______)    7. (    ) Trator. (Quant.: _______) 
4. (    ) Motor à óleo. (Quant.: _______)      

23) Pratica algum tipo de irrigação? 
1. (   ) Sim        2. (   ) Não  

23.1) Se SIM, em quê? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

III - QUESTÕES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 

24) O Sr.(a) recebeu Assistência Técnica no último ano (2010)? 
1. (   ) Não recebeu assistência técnica 
2. (   ) Secretaria Municipal de Agricultura 
3. (   ) Assistência técnica particular (liberais)  

4. (    ) ONGs 
5. (    ) EMATER  
6. (    ) Outro. ____________ 
 

25) O Sr.(a) participa de alguma Associação Rural ou Cooperativa? 
1. (   ) Sim        2. (   ) Não  

� Questões referentes ao PRONAF:   

26) Obteve/ pagou crédito agrícola do PRO�AF no último anos (2010)?  
  1. (    ) Sim.  Ano:______ _Modalidade:____________________ Vr. R$:____________ 
  2. (    ) Não. 
  3. (    ) Esse ano não. Só pagou.    Ano do empréstimo:______ _ Vr. R$ (Prestação):____________ 
 
26.1) Se SIM - Quantas vezes o Sr. acessou o crédito do PRONAF? 

1. (    ) Pela 1 vez   4. (    ) Mais de 3 vezes 
2. (    ) Pela 2 vez   5. (    ) Nunca acessou o PRONAF 
3. (    ) Pela 3 vez    

26.2) Se SIM - Qual a finalidade de aplicação do crédito? [elencar conforme a resposta do entrevistado] * 
1 (    ) Custeio da atividade agropecuária  
2 (    ) Investimento na atividade agropecuária 
3 (    ) Custeio da atividade não-agropecuária  
4 (    ) Investimento na atividade não-agropecuária 

 5 (    ) Outro uso. Especificar: ________________ 
 
 26.3) Se �ÃO - Qual o motivo: 
 1 (    ) �ão possui a DAP.    5 (    ) Burocracia. 
 2 (    ) Falta de garantia pessoal.   6 (    ) Não precisou. 
 3 (    ) Não sabe como conseguir.   7 (    ) Medo de contrair dívidas. 
 4 (    ) Falta de pagamento do empréstimo anterior. 8 (    )Outro motivo:______________ 
   
� Questões referentes ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 
 
27) O Sr. conhece o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)? 

1. (   ) Sim        2. (   ) Não  
 
28) O Sr. participa do PAA? 

1. (   ) Sim     2. (   ) Não  
 
28.1) Se SIM, - Com qual(is) produto(s)? ______________________. Qual o comprador?_______________. 
 
28.2) Se �ÃO, participa do PAA, qual o motivo? [elencar conforme a resposta do entrevistado] * 
 1 (    ) Não sabe como funciona o programa. 
 2 (    ) Não é associado. 
 3 (    ) Quantidade produzida é pouco / Qualidade dos produtos. 
 4 (    ) Outros. _____________________ . 



145 
 

IV – RE�DAS DA PREVIDÊ�CIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS 

29) A família recebeu algum tipo de benefício do Programa Bolsa Família no ano 2010?  
1. (    ) Sim.   Valor R$___________(mensal)  Valor R$ ano:_____________ 
2. (    ) Não. 

30) Alguém da família recebeu benefícios do I�SS no ano 2010? [auxílio doença, amparo assistencial, auxílio 

maternidade]. 
1. (    ) Sim.   Valor R$___________(mensal)  Valor R$ ano:_____________ 
2. (    ) Não. 

31) O Sr.(a) recebe aposentadoria? 

1. (    ) Sim. Total:_______ Valor R$___________ (mensal) 
2. (    ) Não  

31.1) Se SIM, qual o tipo de benefício que recebe da Previdência Social:  
1.(    ) Aposentadoria rural por idade  4.(    ) Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
2.(    ) Aposentadoria rural por invalidez 5.(    ) Aposentadoria por Tempo de Contribuição 
3.(    ) Pensão rural por morte   6.(    ) Aposentadoria rural por idade e Pensão por morte    

32) Alguém mais da sua casa recebe aposentadoria? [além do chefe do domicílio]. 
1.(    ) Sim.  _______pessoa(s)  Valor R$___________ (mensal)  
2.(    ) Não  

32.1) Se SIM, qual o tipo de benefício que recebe da Previdência Social: 
1.(    ) Aposentadoria rural por idade  4.(    ) Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
2.(    ) Aposentadoria rural por invalidez 5.(    ) Aposentadoria por Tempo de Contribuição 
3.(    ) Pensão rural por morte   6.(    ) Aposentadoria rural por idade e Pensão por morte 

33) �o último ano o dinheiro da aposentadoria rural foi utilizado, de alguma forma, na atividade 
agropecuária?     
        1. (   ) Sim        2. (   ) Não      

33.1) Se SIM, indicar em que são utilizados os recursos da aposentadoria rural. [elencar conforme a resposta do 
entrevistado] * 

1. (    ) Custeio da atividade produtiva da família  
2. (    ) Compra de máquinas e/ou equipamentos 
3. (    ) Outro. _______________ 

Anotações:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 
 
OBS.: A pergunta seguinte é SOME�TE para os que responderam alternativas 1 e 3 na questão 26: 
 
34) Como o Sr. pagou/ paga o financiamento agrícola do PRO�AF? - Alguma parte do dinheiro da 
aposentadoria foi utilizada para o pagamento do PRO�AF? [Quitação do débito ou pagamento de parcelas do 
empréstimo].  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________. 
 
35) Com quais outras fontes de renda sua família contou no último ano de 2010. 

TIPOS DE RE�DAS 
Valor (R$) 

anual Recebido 
1. (    ) Aluguéis recebidos de máquinas e equipamentos  
2. (    ) Juros recebidos de empréstimos para terceiros  
3. (     ) Remessas em dinheiro recebido de familiares de forma periódica  
4. (    ) Venda de pastagens  
5. (    ) Outras rendas (especificar)  
6. (    ) Não teve nenhuma renda  

TOTAL  
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36) Em que são gastos  o dinheiro do Sr.(a)? [gastos mensais do domicílio]  

1 – Com a feira (aquisição de alimentos )  
(   ) Não  (   ) Sim   Vr. médio:__________  

2 – Com a casa (água, luz, telefone, aluguel)  
(   ) Não  (   ) Sim   Vr. médio:__________  

3 – Com remédios  
(   ) Não  (   ) Sim   Vr. médio:__________  

4 – Com filhos/netos  
(   ) Não  (   ) Sim   Vr. médio:__________ 
 

37) Em que LOCAL o Sr.(a) e sua família gastam a maior parte do dinheiro que ganham. [anotar média dos 
percentuais  de cada alternativa]  

      1. (    ) Na própria comunidade onde residem → (________________)  
      2. (    ) Centro urbano da cidade a que pertence a localidade/distrito → (______________) 
      3. (    ) Na cidade-pólo mais próxima (cidade maior da região) → (______________) 
 

 
 

Obrigado pela colaboração! 

 

 

 

 


