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RESUMO 

 

 A presente Tese trata da avaliação de impactos não esperados, através do 

Estudo de Caso sobre os desvios ou redirecionamentos presentes em contratos do 

Pronaf B, no município de Governador Mangabeira - BA, entre 2011 a 2013. A partir 

da questão sobre como os impactos não esperados contribuem na efetividade do 

programa? Foi possível a verificação da hipótese de que a efetividade dos impactos 

não esperados tem origem na lógica da agricultura familiar, original das condições 

sócio-econômicas e particulares das unidades familiares. A metodologia utilizada se 

estruturou no referencial teórico a respeito da avaliação de impacto e agricultura 

familiar, coleta de dados, aplicação de questionários entre os contratantes 

redirecionantes do crédito no PRONAF B e entrevistas com os atores institucionais 

envolvidos. Os resultados confirmaram a existência de uma lógica na agricultura 

familiar, capaz de tomar decisões próprias do seu modo de reprodução de vida. 

Quanto à avaliação de impacto, acrescentou-se a importância dos impactos não 

esperados na avaliação de Políticas Públicas, enquanto estudo da efetividade junto 

aos assistidos e a significativa contribuição de seus pontos de vista. 

  

 

Palavras-Chave: Avaliação de políticas públicas, Desvio de crédito rural, Impacto 

não esperado, Agricultura Familiar.  
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ABSTRACT 

 

This Doctoral Dissertation deals with the evaluation of impacts, through the 

Case Study on deviations or redirects present in contracts Pronaf B, at Governador 

Mangabeira - BA , from 2011 to 2013. From the questioning about the expected 

impacts not contribute to the effectiveness of the program ? It was possible the 

measurement of the hypothesis that the effectiveness of unexpected impacts stems 

from the logic of family farming, unique socio-economic conditions of individuals and 

family units. The methodology is structured in the theoretical framework regarding the 

impact assessment and family farming, data collection, questionnaires among 

redirected contracting credit in PRONAF B and interviews with institutional actors 

involved . The results confirmed the existence of a logic family farm, able to take own 

decisions their mode of reproduction of life. As for the impact assessment, we added 

the importance of the unexpected in the evaluation of public policy impacts , while 

study of effectiveness with the beneficiaries and the significant contribution of their 

views. 

 

Keywords: Assessment of Public Policies, Deviations of rural credit, Unexpected 

Impact, Family Farming. 
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INTRODUÇÃO 

 

A motivação para a tese é fruto, em grande parte, da dissertação de mestrado 

“CARA E COROA: O PRONAF B e os impactos na ocupação rural do município de 

Ceará-Mirim”, em que na pesquisa junto aos agricultores familiares contratantes, foi 

identificada a existência de uso alternativo ou desvio, como também é chamada a 

utilização diferente da finalidade esperada do crédito. No entanto, foi possível 

destacar a ocorrência de impactos não-esperados e positivos (FIGUEIREDO, 

FIGUEIREDO, 1986), entre os agricultores contratantes do Pronaf B. E isto, ressalte-

se, está ligado ao uso não esperado do crédito e que tem sido considerado um 

desvio pelos financiadores. 

Enquanto avaliador-pesquisador, é possível identificar o desvio como impacto 

não-esperado, tomando por parâmetro os objetivos do programa. Em contrário, 

quanto maior a proximidade com os objetivos do programa, mais claramente pode 

ser considerado impacto esperado. A avaliação entre positivo ou negativo toma o 

ponto de vista do agricultor desviante, que redireciona o recurso para atender 

demandas da família. Podendo redirecionar sem executar a atividade contratada ou 

executar parcialmente e ainda, não necessariamente ser inadimplente em relação ao 

microcrédito contratado. Desperta, portanto, o interesse em estudar de forma mais 

aprofundada o desvio do crédito junto aos contratantes do Pronaf B. Utilizando o 

conhecimento sociológico e a metodologia de avaliação de impacto em políticas 

públicas, enquanto pesquisa social.  

A Tese caminha entre dois pontos: o desvio de finalidade enquanto valor 

negativo perante a ótica governamental, indicador de fracasso na execução da 

política pública e um segundo ponto, o desvio é positivo segundo a ótica do 

agricultor, pois produz a mudança almejada em seu cotidiano, quando produz. Neste 

sentido, o conhecimento sociológico e a metodologia de avaliação de impacto 

enquanto pesquisa social tem grande contribuição na avaliação de políticas públicas, 

fornecendo subsídio qualitativo à mensuração de seus impactos. 

A avaliação de políticas públicas enquanto pesquisa social (DRAIBE, 2001), 

aumenta suas possibilidades de expansão no teor desta Tese, pois permite que o 

estudo da aplicação do crédito não se limite em si, mas siga adiante, como tradução 

de expressivas considerações metodológicas em termos de aferição da efetividade, 
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diferente das encontradas geralmente apenas para monitoramento do programa em 

termos de eficácia e eficiência. 

Segundo Figueiredo e Figueiredo (1986), a efetividade caracteriza as 

mudanças concretas na vida da população que tiveram acesso a determinada 

política pública, tendo alcançado ou não o esperado pelos objetivos da mesma. É a 

abordagem de efetividade considerada na pesquisa, a ser mais aprofundada 

adiante. Não se trata de avaliação de eficácia e eficiência. Devido a primeira tomar 

por foco os objetivos e a metodologia do programa para se chegar a determinado fim 

almejado. Estabelecendo uma avaliação entre meios e fins.  A segunda, a avaliação 

da eficiência, traduz mais uma ideia de produtividade, através de dados quantitativos 

reveladores da relação entre os meios empregados e o número de indivíduos 

contemplados.      

O foco desta Tese foi o estudo dos impactos não esperados na efetividade de 

um programa. Tomando o Estudo de Caso como recurso metodológico mais 

apropriado para a nossa pesquisa, levando em consideração a natureza própria dos 

desvios de crédito no âmbito da agricultura familiar. Soma-se a isto, o rico espaço de 

contribuição metodológica para a avaliação de impacto não esperado. No momento 

da construção da Tese, seu desenvolvimento ficou restrito à avaliação de impactos 

não esperados, no sentido de potencializar a construção metodológica de modo 

específico, para este tipo de impacto. 

Formulou-se como pergunta de partida: Como os impactos não esperados 

contribuem na efetividade do programa? 

Tendo em vista na pesquisa realizada através da dissertação de mestrado, a 

identificação de impactos não esperados efetivos, foi de extrema importância 

compreender o êxito de um programa governamental a partir de uma situação 

considerada potencialmente relacionada ao fracasso do mesmo. 

Escolhemos como hipótese, a efetividade dos impactos não esperados, 

tem origem na lógica da agricultura familiar. 

 Esta hipótese sugere ações segundo uma lógica específica, própria, não 

generalizante da agricultura familiar, nem sempre condizente com a esperada pelo 

programa. Partindo do pressuposto básico de que as agriculturas familiares no 

Brasil, possuem uma lógica de reprodução de vida singular em constante interação 

com o meio, segundo Wanderley (1996), isto é um elemento importante do êxito ou 

fracasso de suas políticas públicas.  
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Uma vez que o próprio conceito de agricultura familiar, no singular, não é 

capaz de abarcar toda a pluralidade de lógicas de reprodução de vida, o modo de 

interação com a política pública pode resultar em impactos esperados e não 

esperados. No entanto, as avaliações institucionais ou governamentais, apenas 

consideram exitosas quantitativamente quando os impactos resultam como o 

esperado, geralmente traduzidos na aplicação do crédito na atividade contratada e a 

adimplência. Sendo a aplicação do crédito na atividade contratada, por sua vez, 

verificada geralmente pelo acompanhamento dos técnicos de extensão rural e a 

adimplência pelos bancos. 

Para a formulação e verificação da hipótese, partiu-se da ideia exposta 

anteriormente quanto à existência na agricultura familiar de uma lógica de 

reprodução de vida singular. Esta lógica é original das condições sócio-econômicas 

e particulares das unidades familiares: “capital cultural, capital material, fase de 

desenvolvimento do grupo doméstico, composição etária e sexual dos membros da 

Unidade Familiar e posição dos indivíduos que desenvolvem a atividade não 

agrícola na hierarquia familiar” (CARNEIRO, 1999, p. 02). 

Para convenção nesta Tese, a Lógica Familiar é abreviada para LogFam. 

Esta é específica e contempla a construção histórica, social e econômica da unidade 

familiar que resulta na determinação das escolhas individuais e coletivas. 

Acrescentando ainda, o aprendizado influenciado pelas condições climáticas, de 

potencial produtivo da terra e acesso a mesma. 

A Lógica Governamental, por convenção nesta Tese, é abreviada para 

LogGov e traduz os objetivos oficiais e formais do programa presentes em 

determinada Política Pública. Nos objetivos estão implícitos, se não explícitos, os 

componentes ideológicos, políticos e econômicos que orientam sua aplicação junto à 

população e define os impactos esperados. 

 

         LogFam                          Impactos esperados.  

 

        LogGov                           Impactos não esperados. 

Ilustração 01: Interação entre a reprodução de vida singular e o meio. Fonte: Própria. 

 

Segundo Chayanov (1985), a unidade familiar possui uma dinâmica própria 

capaz de adaptar-se aos regimes econômicos e interagir com as diferentes classes 
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sociais. Tendo como característica a busca do equilíbrio econômico com o 

atendimento de suas necessidades, através das opções de alternativa entre as 

atividades agrícolas e não agrícolas. Resultando na sua diversidade em contato com 

outras lógicas, seja de mercado ou de governo quando acessam um programa como 

o Pronaf.  

A interação entre as duas lógicas vincula-se em termos de resultado com os 

impactos esperados e não esperados, tomando como referência para atribuir o valor 

de esperado ou não esperado a LogGov. No entanto, se não esperado pode ser 

positivo ou negativo, tomando como referência para atribuir este valor a própria 

LogFam. 

Esta pesquisa é, portanto, uma avaliação de impacto e pressupõe mudanças 

na vida da população assistida por determinada política, logo de efetividade, ligada 

às lógicas específicas e a partir da introdução de uma variável Y, sem a qual 

dificilmente ocorreriam como ressaltam Figueiredo e Figueiredo (1986). Desta forma, 

podemos dizer que a política termina permeada pela lógica da agricultura familiar e é 

esta que leva ao chamado desvio, como veremos adiante. 

Para melhor compreensão, é interessante diferenciar a avaliação de impacto 

da avaliação de processo. Um dos pioneiros a distinguir algo próximo aos dois tipos 

de avaliação foi Scriven (1967) ao referir-se à avaliação formativa e somativa.  

Tratou da avaliação no âmbito da educação, descrevendo os instrumentos 

avaliativos que visavam melhorar o programa, como formativos, mais próximos da 

ideia de avaliação de processo, enquanto a somativa correspondendo aos 

resultados ou efeitos do programa, estaria em proximidade com a avaliação de 

impacto.  

Segundo Draibe (2001), a avaliação de processo passa pela busca da 

compreensão dos fatores de dificuldade ou facilidade dos resultados da 

implementação, permitem por meio do foco na organização e o desenvolvimento do 

programa reconhecer o sentido e a lógica dos programas. As alterações ocorridas 

em decorrência do programa constituiriam os impactos e efeitos, ou melhor, as 

mudanças efetivas na população. A autora propõe a existência de níveis de 

realização do programa, todos passíveis de estudo enquanto avaliação por pesquisa 

social. São os resultados estritos, impactos e efeitos. Sendo os primeiros, referentes 

aos produtos previstos nas metas, no caso do Pronaf, o número de contratos 

realizados. 
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Os impactos seriam as mudanças efetivas na realidade (incremento da renda 

familiar), enquanto os efeitos, em sentido mais amplo, remetem a impactos 

esperados ou não, que podem interferir no meio social e institucional, como 

exemplo, determinados desvios de microcrédito do Pronaf, podem ser contemplados 

em novas modalidades de contratos que não existiam. 

O conceito de impacto utilizado nesta Tese é mais condizente com o de 

Figueiredo e Figueiredo (1986), tratando da mudança efetiva na população, 

independente se o esperado pelo programa foi produzido. Aproxima-se também do 

conceito de efeito de Draibe (2001), no entanto mais próximo de um misto de seus 

conceitos de impacto e efeitos, principalmente devido a linha tênue que delimita 

cada um. O desvio de crédito do Pronaf é, portanto, considerado impacto. E passível 

de ser mensurado quanto a sua natureza junto aos agricultores familiares. Trata-se 

de avaliação de impacto por focar as mudanças no cotidiano do contratante ao 

acessar o crédito e não o programa e seus possíveis erros na implementação que 

levaram aos desvios.  

Figueiredo e Figueiredo (1986) ainda expressam a ideia de que avaliar é 

atribuir valor. Êxito ou fracasso, positivo ou negativo, dentre outros, pautam os 

resultados expressos na avaliação de impacto. Chegar ao valor atribuído na forma 

de uma palavra, traduz simbolicamente a mudança almejada em acordo ou não com 

o esperado. Portanto, quanto ao avaliador, pressupõe uma posição independente, 

capaz de avaliar a partir das variáveis descompromissadas que permitam atribuir 

valor. Quando realizada pelo órgão governamental responsável pela elaboração e 

implementação da política, esta característica foge ao mencionado preceito. E ainda 

reduz a avaliação de impacto à mera resposta quantitativa de eficácia ou eficiência 

do governo em ação, ao invés do anseio qualitativo das mudanças produzidas na 

população. Ou ainda, acreditar que as mudanças bastam ser identificadas por 

números estatísticos de acesso a bens duráveis e não duráveis, consumo, dentre 

outras variáveis estritamente quantitativas. 

Mas a avaliação de impacto segundo Draibe (2001), enquanto pesquisa social 

utiliza metodologia capaz de mensurar a efetividade enquanto mudança social 

concreta, a partir da ótica enquanto população assistida, construindo em 

colaboração com a mensuração quantitativa, no entanto, extrapolando sua restrição 

numérica, auxiliando a pesquisa no campo qualitativo. 
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 Uma vez colocada a pesquisa sobre o desvio de crédito no Pronaf, enquanto 

avaliação de impacto e este não ser esperado, devem-se levar em consideração 

outros pontos pertinentes à construção conceitual de Lógica Familiar e Lógica 

Governamental citadas anteriormente. 

A agricultura familiar, para se ter uma ideia, tem características próprias e 

igualmente diversas são as formas de adaptação frente aos sistemas econômicos 

históricos e vigentes, decorrentes das variações do capitalismo e seus elementos, 

como o liberalismo e neoliberalismo econômico. Em meio às dificuldades pertinentes 

do trabalho na terra como meio de retirar os produtos necessários ao consumo 

interno familiar e a venda para aquisição de bens e serviços considerados de 

necessidade, as formas de adaptação à realidade ambiental, econômica e social em 

que as famílias se encontram, provém da busca de diversas soluções, para 

complementar a receita familiar.  

As soluções, em sua maioria são de curto prazo e expressiva fragilidade 

trabalhista, no tocante à seguridade social do emprego formal. Ocorrendo muitas 

vezes através da ocupação em variadas propriedades, agroindústrias e 

deslocamento para área urbana mais próxima, para trabalhar em diferentes serviços 

prestados na região, muitos deles apenas por contrato verbal. É criado, o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar em meados dos anos 90, o 

Pronaf, no intuito de atender a demanda dos movimentos sociais e organizações 

afins. Seria, dessa forma, a extensão das políticas de crédito rural que perduram 

desde os anos 70. 

Oferece crédito a diversas modalidades de agricultura familiar, classificadas 

menos em relação às suas características particulares e mais quanto à receita 

familiar com origem na unidade produtiva e por atividades fora da mesma, além da 

não existência da contratação de força de trabalho não familiar. 

O Pronaf considera a reaplicação do recurso adquirido no contrato do 

programa, como desvio de finalidade e aplica medidas restritivas de crédito, como a 

inclusão do beneficiário em órgãos de proteção ao crédito, bloqueio do município 

com inadimplência igual ou superior a 15% (MDA, 2012). A ocorrência é visualizada 

sob o ponto de vista do programa e suas avaliações internas, geralmente entendida 

como incapacidade para gerir atividades agrícolas empreendedoras por parte do 

contratante. Justificada nos objetivos formais do programa, de fixar o agricultor e sua 

família no campo através do fornecimento de crédito e sua aplicação em atividade 



19 

 

que forneça sustentabilidade (MDA, 2012). Desconsidera um possível choque de 

realidades entre a LogGov e LogFam, no momento em que é exposto ao agricultor 

familiar suas opções pré-estabelecidas de atividades agrícolas e não agrícolas que 

poderá contratar. O que pode resultar no chamado desvio, enquanto opção de 

aplicação do valor contratado, em uso alternativo. 

O chamado desvio pode oferecer maior relevância, pois esta reaplicação dos 

recursos contratados pode ser entendida, com maior liberdade de interpretação, em 

uso alternativo por meio de redirecionamento que expressa um tipo de agricultura 

familiar particular, capaz de adquirir equipamentos e prestar serviços que 

diversifiquem a geração da receita familiar e ainda pagar o valor contratado ao final 

do prazo. Ou ainda, mesmo que adquira um produto para uso familiar e não gere 

receita, é o atendimento material considerado essencial para as necessidades da 

família, extrapolando este conceito último como exclusivo das necessidades ligadas 

à alimentação.  

Na LogFam, é possível identificar a necessidade de comunicação entre os 

membros da família como essencial, dada a importância na manutenção do contato 

com os membros que moram distante, bem como na ocasião do distanciamento 

temporário de um membro. Assim um celular ou telefone fixo pode se tornar 

demanda consideravelmente importante para uma unidade familiar, tal qual roupa e 

alimentação. Respeitadas as ordens de prioridade. Permitindo ampliar o conceito de 

subsistência para que incorpore também, as demandas consideradas importantes 

para a reprodução de vida na unidade familiar. 

 Diante do exposto, o desafio da pesquisa demandou metodologia apropriada 

capaz de coletar e analisar os dados em uma realidade plural como a agricultura 

familiar. Na impossibilidade de abarcar a pluralidade quase que infinita das 

agriculturas familiares por métodos e técnicas de amostras probabilísticas, que 

pressupõem realidades estáveis e conhecidas, somada à intenção de contribuir com 

novas pesquisas ou mesmo aprofundar outras, o caminho aqui proposto é o da 

metodologia do Estudo de Caso com outro tipo de amostra. 

 O Estudo de Caso remete para os pressupostos que contemplam a 

compreensão das situações complexas, existentes quando se estuda as 

características presentes na unidade familiar, que levam a uma lógica determinante 

das escolhas individuais e coletivas, interagindo de “N” formas com o crédito, por 

exemplo. 
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  Segundo Yin (2001), a busca por compreender fenômenos sociais 

complexos, quando o pesquisador possui pouco controle sobre os eventos, faz com 

que o estudo de caso forneça as características mais significativas. Em 

complementação, Schramm (1971) enfatiza a importância do método para aferir 

indicadores de decisão e afirma que a “essência de um estudo de caso é tentar 

esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram 

tomadas, como foram implementadas e com quais resultados” 

É, portanto, pesquisa qualitativa em sua maior parte, embora não dispense a 

utilização de dados quantitativos. No que tange a esta pesquisa, que parte do 

pressuposto da agricultura familiar como mutável, adaptativa e até certo ponto pouco 

previsível em detalhes. Uma possível crítica a esta metodologia é quanto a 

dificuldade de generalização dos resultados obtidos pela pesquisa realizada no 

estudo de caso. O contra-argumento consta na intenção, justamente, de investigar a 

agricultura familiar como ela mesma de difícil generalização. 

Como aplicar um método generalizante sobre uma realidade não 

generalizante? 

Neste sentido o estudo de caso, fornece metodologia mais apropriada para 

sua compreensão. Tomando o grupo estudado não para generalizações acerca da 

agricultura familiar, mas sim, fornecendo subsídios para a elaboração conceitual e 

teórica, que permita a construção dos indicadores que auxiliarão na interpretação 

das variáveis. Ou seja, permite menos a generalização do conceito de agricultura 

familiar e mais a construção de uma metodologia capaz de agregar indicadores da 

realidade local e assim, compreender a pluralidade de realidades na agricultura 

familiar. O estudo de caso é antes, uma estratégia de pesquisa mais abrangente que 

mero estágio exploratório. Envolve as ferramentas necessárias da pesquisa social 

para a coleta de dados, construção dos indicadores que fomentarão as variáveis 

envolvidas, seguindo uma metodologia presente historicamente nas ciências sociais.  

Desta feita, o desafio na pesquisa está também na seleção da realidade a ser 

estudada na metodologia eleita. Tomando por pressuposto a natureza dos 

redirecionamentos como não generalizantes ou pouco afeito a isto, praticamente 

remete à seleção de uma amostra não probabilística em meio aos contratantes com 

crédito redirecionado. A sustentação desta impossibilidade de generalização de 

caráter mais quantitativo decorre principalmente, do reconhecimento das agriculturas 

familiares, suas particularidades e sistemas próprios se relacionarem com a 
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economia envolvente de diferentes maneiras (CHAYANOV, 1985). A pluralidade de 

resultados decorrentes da interação com a economia envolvente, infere no que é 

considerado sucesso ou fracasso de programas como o Pronaf. Portanto, a 

compreensão está mais ligada na pluralidade dos resultados desta interação entre 

determinada agricultura familiar e a economia envolvente, e menos na identificação 

de um padrão rígido de resposta mais fechada devido o acesso ao crédito. 

O caráter da condição plural da agricultura familiar, pode ser aplicada para 

compreender seu espaço decisório familiar no contexto espacial em que se 

encontre. Com esta natureza plural, o estudo do desvio de crédito na agricultura 

familiar, demanda uma ferramenta de pesquisa apropriada, por meio do estudo de 

caso em amostras não probabilísticas, a partir da seleção de indivíduos-chaves 

(unidade familiar), dentro de um número identificado de contratantes. Os indivíduos, 

neste sentido, são os de natureza desviante do crédito, sendo desnecessário para 

nossa pesquisa e de difícil confiabilidade retirar uma amostra entre agricultores não 

desviantes que abordem a temática do desvio. Em grande parte, devido ao 

distanciamento em relação aqueles que vivenciam em seu cotidiano, a decisão pelo 

uso alternativo. 

Segundo Marconi e Lakatos (1990), uma vez aceitas as limitações da técnica 

de amostragem não probabilística, sendo a principal a impossibilidade de 

generalização, ela tem sua validade dentro de um contexto específico. Toma-se, 

portanto, o contexto específico como a realidade (econômica, geográfica e social) 

em que está inserida a unidade familiar e por amostra, apenas contratos de crédito 

com desvio. 

Neste sentido, também por força de moradia do pesquisador na Bahia anterior 

à pesquisa de campo e a própria expressão e importância da agricultura familiar na 

região do Recôncavo Baiano, somada à aplicação metodológica do estudo de caso 

em uma amostra não probabilística, a pesquisa voltou-se para este território. 

Segundo dados do Banco Central do Brasil (2010), dos 2.336.210 do total de 

contratos em crédito rural no Brasil em 2010, 683.346 (29,25%) ocorreram na região 

Nordeste, destes 144.804 tem origem na Bahia. Cerca de 6,19% do total nacional e 

21,19% do Nordeste. 

Embora com expressiva participação do Nordeste, o montante de recursos 

aplicados se concentra em outras regiões. A exemplo da região Sudeste, que 

embora com 458.505 contratos em crédito rural em 2010, cerca de 19,63% do total 
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nacional, menor que o Nordeste, recebeu  R$ 27.100.638.454,47, em torno de 

33,02% do montante nacional de R$ 82.076.562.133,25. A região Nordeste recebeu 

R$ 6.795.626.565,42, 8,28% em relação ao nacional, sendo a Bahia responsável 

pelo recebimento de R$ 2.798.751.993,56, 3,41% do montante nacional. 

Embora a região Nordeste concentre cerca de 50% dos estabelecimentos 

familiares, segundo Bittencourt (2003), historicamente o volume de recursos é bem 

inferior ao aplicado na região Sul, em vista do volume de financiamentos realizados 

nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste ter crescido. O principal pressuposto é a 

concentração de contratos do Pronaf B no Nordeste, que reflete no número elevado 

de contratos, embora com montante no total reduzido em relação a outras regiões 

com menos contratos e mais recursos recebidos. 

Segundo Cazella, Mattei e Schneider (2004) as agroindústrias presentes na 

região sul demandam contratos junto aos órgãos responsáveis pelo Programa, 

somadas à organização e tradição de luta dos agricultores na região. Entre os 

grupos B, C e D do Pronaf, a região Nordeste conta com 52,0% dos 

estabelecimentos familiares e a região Sul, com 21,0% desses mesmos 

estabelecimentos. A região Sudeste detém 13,6% dos estabelecimentos familiares, 

enquanto a região Norte é responsável por 9,8% e a região Centro-Oeste por 3,4%, 

de acordo com o censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2006.  

Uma vez identificada a relevância da agricultura familiar no Nordeste e em 

especial na Bahia, o município selecionado para o estudo de caso foi Governador 

Mangabeira, localizado no Recôncavo Baiano, 110 km da Capital Salvador, 

possuindo cerca de 2.287 agricultores familiares, segundo o Censo da Agricultura 

Familiar 2006 – IBGE. 

Sua eletividade se deve a condição plural própria da agricultura familiar, que 

não está condicionada a uma localidade particular. Soma-se a redução de custos da 

pesquisa de campo devido sua proximidade com a área de atuação profissional do 

pesquisador, bem como a identificação de contratantes com desvio de crédito, 

passíveis de composição representativa da amostra não probabilística.  

Selecionada a delimitação espacial do Estudo de Caso, o próximo passo e 

com maior grau de dificuldade foi o contato e a identificação dos contratantes com 

crédito redirecionado. Passou num primeiro momento pela identificação do número 

de contratantes, facilitada devido a estreita parceria do Sindicato de Trabalhadores 
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Rurais e o Banco do Nordeste, este último sediado no município de Santo Antônio 

de Jesus, que realiza fiscalização sobre a chamada aplicação correta do crédito em 

até 30% dos contratos. 

Foi realizado levantamento em três anos relativos ao período compreendido 

entre 2011 a 2013, com a finalidade de maior riqueza para o estudo de caso e o 

prazo de pagamento dos contratos com possibilidade de renovação, geralmente de 

dois anos para pagamento. O Quadro 01 a seguir representa o número de contratos, 

desvios identificados e número de casos estudados. 

 

Ano Nº Contratos Nº desvios Nº Casos Estudados 

2011 429 39 30 

2012 229 17 15 

2013 618 53 45 

 

Quadro 01 – Número de contratos, desvios e casos estudados com aplicação de 
questionário, por ano. Fonte: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Governador 
Mangabeira e Banco do Nordeste, 2013. 

 

Segundo as instituições envolvidas, Sindicato e Banco do Nordeste, o número 

de desvios em anos anteriores aos do período da pesquisa, eram significativamente 

superiores aos atuais. De acordo com os mesmos, devido em grande parte, a menor 

fiscalização do Banco e por parte da atuação da Empresa Baiana de 

Desenvolvimento Agrícola (EBDA) em Governador Mangabeira, até então com maior 

acompanhamento das DAPs e contratos. 

Quando a EBDA perdeu sua expressividade no fornecimento das DAPs no 

município, sendo o Sindicato principal ator no fornecimento destas, o mesmo buscou 

a parceria com o Banco do Nordeste, no qual intensificou a fiscalização, tendo o 

Sindicato papel expressivo na comunicação ao agricultor sobre a possibilidade 

aleatória da visita do Banco a qualquer unidade familiar. Este período coincide com 

o da pesquisa. 

No entanto, a quantidade de desvios se manteve constante ao longo dos três 

anos, denotando permanente singularidade junto à agricultura familiar na decisão 

pelo redirecionamento do crédito para outras atividades ou consumo de bens e 

serviços. Podendo oscilar a quantidade de ocorrências entre os anos e através do 

fortalecimento da fiscalização, no entanto, não deixando de existir. 
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A coleta de dados para a mensuração dos impactos não esperados ocorreu 

por meio da aplicação de questionários com perguntas fechadas e abertas, dada a 

pluralidade da agricultura familiar, a partir das amostras não probabilísticas através 

do número de contratos com desvios em 2011, 2012 e 2013. 

Com a finalidade de maior confiabilidade aos resultados presentes no estudo 

de caso, foi estabelecida a aplicação de questionários, sempre que possível, em 

número não inferior a 80% e se possível 100% do total de contratos com desvio em 

cada ano, com a finalidade de obter maior riqueza e confiança nos dados. Assim, 

foram aplicados com êxito: 30 questionários referentes ao ano de 2011, 15 

referentes ao ano de 2012 e 45 questionários referentes ao ano de 2013. Quanto 

aos atores institucionais envolvidos foram aplicados dois questionários no Sindicato 

de Trabalhadores Rurais de Governador Mangabeira, com a então Presidente e um 

responsável pelo setor que lida com o Pronaf. Mais dois com técnicos do banco do 

Nordeste, sendo um atuante no município da amostra e outro que permanece na 

sede regional em Santo Antônio de Jesus que coordena a abrangência dos 

contratos que contemplam Governador Mangabeira. 

Na relação entre adimplência e desvio de crédito, ressalta-se que o foco não 

é em relação aos inadimplentes, mas sim os redirecionantes como um todo, pois 

desvio ou redirecionamento não necessariamente tem relação com inadimplência. 

Depende, na verdade, da lógica presente na decisão do desvio de finalidade e a 

capacidade de retorno financeiro, caso produza, a atividade desenvolvida ou o 

objeto adquirido como fruto do redirecionamento. É possível encontrar inadimplentes 

que não tiveram sucesso na execução da atividade contratada, a exemplo da falta 

de acompanhamento técnico. Sem vínculo com desvios de finalidade. Assim como 

há adimplentes redirecionantes. E o pagamento pode ser proveniente do próprio 

redirecionamento ou ainda de proventos da seguridade social. 

A Tese foi desenvolvida com a estrutura em três partes, que compõem igual 

número de capítulos, procurando não deixar somente para o capítulo final a 

exclusividade na análise dos resultados, embora tenha maior foco, mas sim, a 

análise tem início através dos mesmos, em constante diálogo entre o conteúdo de 

cada capítulo e a lógica da agricultura familiar. Respeitando gradualmente a 

exposição e avanço das ideias e conceitos. De maneira que os capítulos foram 

organizados em sentido metodológico com atenção a estes. 
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O primeiro capítulo contempla os subsídios teóricos para a avaliação 

enquanto pesquisa social; a contribuição teórica acerca da avaliação de políticas 

públicas; o arcabouço conceitual que embasa a existência de uma lógica familiar, 

utilizando os principais conceitos quanto a organização social camponesa presente 

em Chayanov (1985), precedida das perspectivas de Olson (1999), no que compete 

seus estudos sobre a lógica da ação coletiva, tendo suas limitações reconhecidas 

devido a formação do grupo familiar estar fundamentada nas relações de 

parentesco, quando o mesmo trata de grupos em associação voluntária. No entanto, 

serve de introdução para compreensão da existência de uma lógica própria entre 

membros de um grupo social. O capítulo prossegue com a compreensão de uma 

lógica da ação governamental, em meio aos estudos do Estado capitalista e suas 

políticas, presente em Offe (1984, 1991). Somada as contribuições de Ploeg (2009), 

quando trata da interação entre a lógica governamental e o campesinato. Além do 

mais, existe o devido cuidado metodológico da pesquisa, em não entrar no mérito da 

avaliação de processo, por esta razão não há um foco profundo na Lógica 

Governamental.  

O segundo capítulo expõe, ainda, a abordagem da diversidade na agricultura 

familiar com a contribuição geral de autores importantes na temática, como Silva 

(1999), Guanziroli, et. all (2001), Veiga (2001), Abramovay (1998), Schneider (2003), 

Wanderley (1996) e Carneiro (1999). 

No terceiro capítulo que finaliza a tese, a resposta ao problema de pesquisa é 

efetuada assim como a verificação da hipótese, a partir dos dados levantados e a 

análise e avaliação final dos resultados, expressos na identificação da lógica familiar 

da amostra e as contribuições para a avaliação de impacto.  

 As Considerações Finais trazem o resgate dos principais pontos abordados 

na tese, dispondo as ideias mais relevantes dos capítulos, culminando nos 

resultados obtidos através da avaliação de impacto. 
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I. AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, LÓGICA FAMILIAR E DE GOVERNO.   

 

Avaliar, como já foi abordado de forma breve anteriormente, é atribuir valor e 

julgar algo, concordando com Figueiredo e Figueiredo (1986), principalmente 

resultando em conceitos como positivo ou negativo, êxito ou fracasso, bom ou ruim, 

dentre tantas outras possibilidades. É a concepção mais geral acerca das ideias que 

giram em torno do termo avaliação. Igualmente relevante, pois serve como ponto de 

partida para a compreensão das políticas públicas e mais ainda, auxilia na 

compreensão das mudanças efetivadas no cotidiano dos indivíduos e sua 

coletividade. 

Em princípio não é possível fechar os olhos para a questão do referencial. No 

instante em que algo é avaliado, ou melhor, uma política pública, o referencial 

exerce expressiva influência no resultado da avaliação. Compreende-se o referencial 

não somente como o mero “ponto de vista” do avaliador, mas também todo o 

contexto que irá caracterizar o julgamento da avaliação. E o contexto é preenchido 

pelos processos econômicos, sociais, históricos, os diferentes consensos sobre o 

objeto avaliado, como também, o objetivo da avaliação e seu destinatário. 

A partir desta compreensão, é necessário seguir adiante tocando no ponto 

sobre a temática da avaliação de políticas públicas. Tema recente e aberto às 

contribuições dos diversos estudos afins, permeados por consensos em algumas 

áreas e polêmicas em outras. Um exemplo é a apropriação do termo avaliação, mais 

para tornar público o resultado de sua eficiência, eficácia e não uma pesquisa de 

avaliação com natureza mais científica. 

Segundo Dye (2005), a avaliação de políticas públicas trata de pesquisa em 

que é possível construir conhecimento acerca das suas conseqüências e mudanças 

na sociedade, ou ainda, seu impacto. Por esta linha, a intervenção em uma dada 

realidade social, não pode ser meramente analisada a partir de dados quantitativos, 

em que alcançar números esperados, classifiquem por si só uma política como 

exitosa, mas antes, como nos afirma Draibe (2001), a intervenção deve ser 

pesquisada. 

Há diferença significativa, portanto, entre avaliação e monitoramento. Para 

Roche (2002) o monitoramento não é explicativo, mas registra as variáveis 

presentes na execução com fim específico, o que não pode ser entendido como 
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avaliação, embora seja confundido em diversas publicações, através da apropriação 

do termo. 

Qual seria o ponto de diferença? A utilização dos métodos de pesquisa social 

segundo Figueiredo e Figueiredo (1986) e das técnicas de exploração das ciências 

sociais (MENY e THOENING, 1992) na avaliação, como o estudo de caso, por 

exemplo, trazem o subsídio necessário para o argumento da avaliação como 

pesquisa. Enriquecendo o mérito, Draibe (2001) traduz a avaliação enquanto 

pesquisa, pela busca do conhecimento acerca dos obstáculos, identificação e 

proposição de alternativas capazes de melhorar a implementação. 

A avaliação enquanto pesquisa, permite identificar aspectos que vão além da 

melhor forma de implementar determinada política, mas também, agregar 

conhecimentos sobre aspectos do cotidiano da população que nem sempre 

convergem com os objetivos da política, resultando no fracasso desta, menos por 

erros na implementação e mais pelo distanciamento entre os objetivos da política e 

os anseios da população. Portanto, utilizando a avaliação enquanto pesquisa, Draibe 

(2001) traz o conhecimento de que toda política pública permite três níveis de 

realização: resultados estritos, impactos e efeitos.  

 O desempenho da política e os simples números esperados para atingir 

metas estão mais ligados aos resultados de maneira mais estrita. Os impactos 

abordam a efetividade da mudança na vida dos indivíduos a partir da intervenção no 

cotidiano por meio da política pública. A compreensão mais ampla dos aspectos que 

afetam não somente o meio social, mas também o institucional contempla o terceiro 

nível de realização, os efeitos. A ideia de impacto guarda em comum, a ressalva de 

se identificar àqueles tendo por conseqüência o programa executado, isolando o 

máximo possível no conjunto das variáveis as influências de outros programas 

atuantes na mesma população. 

 O impacto da política pública é fruto da intervenção na realidade social, 

passível de mensuração e aferição da efetividade. No entanto, considerando a 

contribuição de Draibe (2001) quanto a avaliação como pesquisa social e suas 

ponderações sobre os níveis de realização da política pública, é necessário 

estabelecer o parâmetro de impacto utilizado na tese. Para tanto, em se tratando da 

pluralidade da agricultura familiar e sua decisão para o redirecionamento do crédito, 

o conceito de impacto de Draibe (2001) tem seus limites que poderiam ser 
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complementados por suas ideias sobre efeitos, somados e alocados sob um novo 

sentido sobre impacto. 

 Na literatura de políticas públicas, diversos autores consideram o impacto 

como mais geral que os efeitos. No Brasil, Figueiredo e Figueiredo (1986) 

contribuem significativamente com a avaliação de impacto, quando trazem a ideia de 

que este tipo de avaliação, trata dos efeitos do programa sobre a população 

assistida. Os autores não diferem com clareza, ao contrário de Draibe (2001), 

resultados estritos, impactos e efeitos. Mas estabelecem que o sucesso ou fracasso 

de um programa, dependem da relação de causalidade entre a política e as 

mudanças promovidas no contexto social a que se destinou. Sendo a própria 

avaliação de impacto, relacionada aos efeitos de implementação da política sobre a 

população assistida. 

Para Figueiredo e Figueiredo (1986), as ações dos governos geram produtos 

e estes, geram impacto sobre a população, tangível e mensurável. Classificando os 

impactos sobre a população como: 

- Objetivos: relacionados às mudanças quantitativas no contexto social; 

- Subjetivos: ligados a mudança no estado de espírito dos assistidos; 

- Substantivos: condizentes com as mudanças qualitativas no contexto social e de 

vida da população, assim como o uso de parâmetros externos, como valores de 

justiça social, bem estar, dentre outros para identificar propósitos e resultados. 

 É possível, portanto, tratar impacto como algo mais amplo do que restringir às 

diferenciações entre impacto e efeitos, quando de certa maneira, coexistem em 

relação de interdependência e sua análise individualizada é de difícil delimitação. 

Talvez por isso a dificuldade ou omissão dos Figueiredo e Figueiredo (1986) em 

fazer a diferenciação como Draibe (2001) o fez. 

 Nesta linha, a avaliação de impacto da tese, a partir do estudo de caso dos 

desvios no Pronaf enquanto impacto não esperado, condiz mais aproximadamente 

com os impactos subjetivos e mais ainda substantivos sobre os redirecionantes, 

quando são abordadas as mudanças qualitativas. 

Foi tomado por parâmetro nesta tese, no tocante ao desvio de crédito, a 

diferenciação entre esperado e não esperado dos Figueiredo e Figueiredo (1986). 

Levamos em consideração os objetivos do Pronaf traduzidos na Lógica 

Governamental do agricultor-empreendedor.  Os objetivos trazem o pressuposto do 

fortalecimento das atividades do agricultor familiar para: sua integração na cadeia do 
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agronegócio, aumento de sua renda, agregar valor ao produto e à propriedade rural, 

incentivar a produção familiar assegurando o desenvolvimento sustentável dos 

negócios no campo (MDA, 2012).  

Ao utilizar as tipologias de impacto, fundamenta-se na teoria de Figueiredo e 

Figueiredo (1986), quando classificam os possíveis resultados das políticas. 

 Segue o Quadro 02 detalhando as mesmas. 

T
ip
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Impacto esperado e alcançado. 

Impacto esperado não produzido, mas positivo. 

Impactos a e b bons no ciclo imediato de vida e negativo no médio e longo 
prazo. 

Impacto esperado produzido e vinculado à população, mas com perspectiva 
de piora a médio prazo. 

Impacto esperado não ocorre e nenhum é esperado. 

Impacto não esperado negativo. 
Quadro 02 – Tipologias de impacto. Fonte: Figueiredo e Figueiredo, 2001. 

 

Segundo os objetivos do Pronaf (MDA, 2012) que expressam a Lógica 

Governamental do agricultor-empreendedor (a ser debatido mais adiante), o 

resultado esperado é a aplicação do crédito na atividade contratada. O desvio do 

mesmo configura em resultado não esperado que produz impactos não esperados 

sobre a população redirecionante do crédito. E ainda, examinando os impactos 

subjetivos e substantivos de Figueiredo e Figueiredo (1986) sobre a população, 

pode-se tomar por parâmetro o significado da mudança em seu cotidiano como 

positivo ou negativo, segundo o próprio ponto de vista da lógica familiar. Justificado 

quando Figueiredo e Figueiredo (1986) abordam a possibilidade de avaliar os 

impactos substantivos, com o uso de parâmetros externos, como valores de justiça 

social, bem estar, dentre outros. 

 Nesta tese, enquanto avaliador, o impacto é classificado como não esperado 

a partir dos pressupostos teóricos de avaliação eleitos, na ocasião, quando difere da 

Lógica Governamental, enquanto a população que optou pela utilização alternativa 

do recurso do Pronaf, determinará, segundo seu ponto de vista e suas intenções, se 

o mesmo foi positivo ou negativo. Favorecendo uma avaliação científica que trata 

em um mesmo escopo, a importância da Lógica Governamental (LogGov) e da 

Lógica Familiar (LogFam), no êxito ou fracasso de um programa. 

 Desta feita, se tratando do estudo da efetividade dos impactos não esperados 

sobre determinada população, é relevante traçar algumas considerações sobre 
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como a avaliação de impacto pode aferir de maneira o mais significativa possível, a 

efetividade nos redirecionamentos. 

 

1.1. AVALIAÇÃO DE IMPACTO E EFETIVIDADE. 

 

As políticas públicas remontam às ações do Estado por meio de suas 

instituições, no âmbito de regular as relações sociais buscando a manutenção das 

relações capitalistas em seu conjunto segundo Offe (1984). A avaliação de impacto, 

enquanto pesquisa, deve levar em consideração este ponto, sob pena de arcar com 

os prejuízos tomando o Estado como ente neutro na aferição da efetividade de suas 

políticas públicas junto à população. 

Soma-se ao exposto, a ideia da “Política Pública ser o que o governo faz, 

porque faz e que diferença faz, bem como o que o governo escolhe fazer ou não 

fazer” (Dye, 2005). Soma-se a compreensão da maior parte dos Estados atuais no 

globo, possuir no âmbito de suas políticas, expressiva influência das revoluções 

burguesas e suas ramificações ideológicas. Reproduzido em suas Instituições 

através das Constituições e Legislações. 

Passa pelo cerne da avaliação de impacto levar em consideração esse 

aspecto, procurando ter consciência do princípio ideológico que movimenta a 

elaboração, implementação e avaliação da política pública que irá chegar a 

determinada população, pois estas não são vazias de sentido, tem objetivos e estes 

devem ser de atenção do avaliador. Tendo como foco a avaliação de impacto, não 

se tem por aqui interesse em retomar a literatura a respeito das doutrinas neoliberais 

e afins, mas seguir tendo a consciência da influência das mesmas sobre as políticas. 

Para entender esse tipo de avaliação, é preciso situá-la no processo da 

política junto à população. Pode-se adiantar que esse processo passa por diversos 

momentos, seguindo, de maneira não rígida e nem linear, o conceito de ciclo 

político: 

 

AGENDA  FORMULAÇÃO  IMPLEMENTAÇÃO  AVALIAÇÃO 

 

Ilustração 02 – Processo da política. Fonte: Elaboração Própria. 
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É comum a avaliação ser realizada pelos responsáveis junto à aplicação do 

programa. O que carece de avaliação externa capaz de atender aspectos que 

seriam relevantes e permitir a captação de variáveis que uma visão interna não 

contempla. Nesse aspecto, a avaliação pelos executores tem objetivo mais próximo 

da ideia de monitoramento da política. 

Chegamos ao ponto em que de um lado temos o momento do input (Easton, 

1968), traduzido nas demandas da sociedade para o Estado no qual se baseia para 

a formulação e implementação, em que o output, consta da resposta que é 

oferecida, expressa em políticas públicas. Estes conceitos de inputs e outputs, são 

contribuições de Easton (1968) no estudo de políticas públicas, constantes do 

modelo sociedade-sistema-sociedade e sistema-sistema. 

A avaliação no caso serve para um aprimoramento da implementação do 

programa governamental, geralmente recorrendo em avaliações de eficácia e 

eficiência. A primeira trata da sincronia entre meios e fins, em que a avaliação leva 

em consideração o objetivo e metodologia a ser empregada, tomando como 

referência o fim a que se destina alcançar. 

Eficiência é a mais recorrente na área econômica, pois geralmente se revela 

por meio das análises quantitativas, expressa em números que procuram 

demonstrar a relação entre os meios empregados, recursos de diversas ordens, e o 

número de indivíduos atingidos, ressaltando uma ideia de produtividade. 

Na avaliação por efetividade, a menos arriscada pelos avaliadores internos e 

também pelos externos, principalmente pelo risco de tomar a forma de uma 

avaliação crítica, busca-se compreender se de fato houve mudança significativa na 

vida da população. Muitas vezes essa mudança é confundida com desempenho do 

governo e a avaliação de eficiência, pois é identificado no discurso das avaliações 

internas, que a mudança na realidade de intervenção se concretizou, devido N 

famílias serem assistidas por programa Z, demonstrando claramente a percepção de 

apenas um dos lados, o governo B. Não levando em consideração que os 

beneficiários realmente vivem estas mudanças e não podem ser demonstradas 

somente por números de assistidos, mas a partir de variáveis e indicadores que 

demonstrem o que de positivo ou negativo está presente em seu cotidiano.  

No entanto, uma vez reconhecendo a importância da análise da efetividade 

como reveladora, igualmente, das percepções individuais e coletivas, ou seja, mais 

ativa em relação aos anseios da população assistida e menos passiva quanto a 
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mera análise de eficácia e eficiência, resta compreender como desenvolver suas 

potencialidades na avaliação de políticas públicas. 

Por início, a análise da efetividade pode ser expressa na literatura por 

diversos conceitos, todos relacionados com o produto da política (MENY e 

THOENING, 1992). Entende-se por produto, ideia de resultado concreto de 

mudança na população que resultaria em impacto (FIGUEIREDO, FIGUEIREDO, 

1986), em que para se haver uma mudança Y em determinada realidade, seria 

necessária uma variável X, caso contrário não haveria esta mudança. Portanto, a 

avaliação de impacto está mais ligada à análise de efetividade da política, já que 

aborda as mudanças ocorridas na vida de uma dada população atendida.  

No entanto, a contribuição metodológica da efetividade para a avaliação de 

impacto, não menospreza a análise de eficácia e eficiência que possuem seus 

méritos na manutenção de uma política, mas ressalta a sua importância e demarca 

os limites no âmbito da avaliação, traduzidos em uma visão de objetivos mais 

amplos. Neste intuito é importante reconhecer a avaliação de impacto como parte 

integrante do trabalho de desenvolvimento durante todo o ciclo do projeto ou 

programa. Na avaliação é necessário observar os objetivos perseguidos e entender 

os sujeitos afetados pela política (MENY e THOENING, 1992). Nessa perspectiva, a 

avaliação de impacto é momento ímpar do ciclo da política, capaz de revelar 

situações que escapam muitas vezes ao máximo esforço de previsão no momento 

do planejamento.  

O caminho que foi trilhado para a construção da tese, no tocante ao impacto 

do uso alternativo de crédito do Pronaf na vida de seus beneficiários, passou em 

verdade, por meio da relação com a família, levando em consideração o objetivo e a 

lógica de governo do programa ser a agricultura familiar, a forma de produção ser na 

unidade familiar e a ocupação de força de trabalho nessa mesma origem.  

Segundo Figueiredo e Figueiredo (1986), o impacto pode ser “esperado” 

quando condizente com os objetivos do programa, ou “não esperados” quando em 

contrário. Nesse ponto o que se leva em consideração é a visão do programa para 

ser complementada pela do avaliador, atribuindo valor no caso de serem 

consideradas positivas ou negativas. Embora este valor busque referência nos 

indicadores intimamente ligados aos beneficiários e não somente na mera 

expectativa do avaliador. 
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 Trata-se de contribuir através da avaliação de impactos “não esperados”, na 

pauta da avaliação, enquanto ferramenta útil na compreensão da demanda real e da 

demanda previsível, conceituadas a partir das estruturas constituintes da ideia de 

campo de possibilidade (CARNEIRO, 1999), a ser abordada adiante, articulada com 

a fase de formulação, no ciclo político das políticas públicas. 

 A demanda previsível (MAIA, 2008) é conceituada na construção desta tese 

como aquela capaz de ser identificada no momento do planejamento da política, 

seja de forma não participativa junto ao público alvo, como também em contrário, 

quando deriva de reivindicações populares. Ou seja, pode ser tanto de origem 

governamental identificada pelos técnicos, como pela população e suas expressões 

por meio de sindicatos ou movimentos sociais. 

 O conceito de demanda real (MAIA, 2008) é aquela que surge no momento da 

aplicação de determinada política, pois escapa da previsibilidade, em decorrer ora 

do distanciamento dos técnicos governamentais em relação aos anseios reais da 

população, ora por questões ligadas a instrumentalização da política em favor de 

interesses outros, colocando a população como instrumento também, mas não como 

fim concreto.  

No período anterior à política, são identificadas demandas, mas que no 

decorrer da implementação desta mesma política, uma nova variável é introduzida 

no cotidiano, capaz de promover diversas situações não esperadas pelos próprios 

indivíduos e que escapam no momento da elaboração das demandas por eles 

mesmos ou na participação junto ao planejamento das políticas.  

No caso do Pronaf, a demanda previsível consta nos objetivos fornecidos pelo 

programa que expressam as ideias presentes em sua elaboração e planejamento, 

ou mesmo no momento em que o técnico senta com a unidade familiar para elaborar 

o projeto da atividade a ser contratada.. 

A demanda real estaria presente no momento em que o valor do crédito está 

nas mãos do contratante. Em que estar com o dinheiro em mãos pode fazer toda a 

diferença em seu campo de possibilidade (CARNEIRO, 1999), levando-o a 

considerar aplicar na atividade contratada ou utilizar de forma alternativa para 

atender outras demandas da família. 

A demanda previsível, portanto, é conceito que remete ao instante anterior a 

tomada do crédito, que pode se concretizar ou não, dependendo do campo de 

possibilidade da unidade familiar. Na demanda real, estão presentes as variáveis 
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que podem emergir somente no instante em que o acesso a política é concretizado. 

Quando a unidade familiar toma consciência da possibilidade de materialização de 

suas demandas, podendo ser alcançadas com a aplicação na atividade contratada 

ou por meio do uso alternativo. O reconhecimento desta relação estará mais 

explícita, na exposição dos dados coletados e sua análise no último capítulo.  

Os impactos não esperados, portanto, abrem larga margem de possibilidades 

nas avaliações de impacto. Esses são geralmente descartados nas análises que 

levam em conta a eficácia e a eficiência, mesmo que denominadas de avaliação de 

impacto, por representarem a negativa do êxito de determinada política, cabendo 

algum papel apenas no monitoramento, sem maiores preocupações com a 

efetividade no sentido amplo. 

 Desta feita, a avaliação de impacto, aliada às teorias sociais, é capaz de 

conectar conhecimentos que tornarão possíveis a identificação e elaboração de 

tipologias quanto ao uso alternativo de crédito do Pronaf, bem como dispor de 

ferramentas teóricas para a análise do uso alternativo enquanto característica de 

algumas agriculturas familiares 

 É relevante, para subsidiar a interpretação dos resultados aferidos junto aos 

redirecionantes, abrir o debate sobre a existência de uma lógica coletiva num grupo 

social, através de algumas contribuições teóricas, a exemplo de Olson (1999), no 

âmbito da Ação Coletiva, entretanto, reconhecendo que sua teoria é limitada para 

explicar a dinâmica da lógica coletiva na unidade familiar, frente a dificuldade em 

tratar a família como instituição associativa voluntária. Recorrendo então a Tese, 

neste ponto, às teorias de Chayanov (1985) e Van de Ploeg (2008), subsidiando a 

conceituação da existência de lógica particular entre os membros da unidade familiar 

no rural, capaz de estabelecer parâmetros únicos de decisão na família. 

 Em segundo momento, a teoria de Offe (1984), subsidia a existência de uma 

Lógica Governamental, expressa e perceptível através dos objetivos de um 

programa e dos instrumentos necessários a sua execução, como regras, normativas, 

dentre outros. Estes entrarão em contato com uma realidade social específica, 

provocando mudanças esperadas ou não esperadas.  
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1.2. DESENVOLVENDO A LÓGICA FAMILIAR. 

 

Ao tratar sobre as decisões tomadas por uma população em um grupo social, 

Olson (1999), traz algumas questões sobre seu entendimento a respeito da lógica da 

ação coletiva e que merecem ser discutidos. 

  

...mesmo que todos os indivíduos de um grupo sejam racionais e 
centrados em seus próprios interesses, e que saiam ganhando se, 
como grupo, agirem para atingir seus objetivos comuns, ainda assim 
eles não agirão voluntariamente para promover esses interesses 
comuns e grupais.  

(Olson, 1999, p. 14) 

A teoria de Olson (1999), enfatiza o indivíduo e como suas escolhas 

consideradas racionais interferem diretamente em determinado grupo social, 

formado de maneira associativa. A Lógica da Ação Coletiva enfatiza a relevância 

dos pequenos grupos em alcançar objetivos em comum, mais facilmente que em 

relação aos grandes. É abordada quando se busca compreender as variáveis que 

levam os indivíduos à associação e a se manterem associados, tomando por objeto 

de estudo o comportamento de indivíduos racionais que configuram um grupo e têm 

interesse na obtenção de um benefício coletivo. 

Olson define indivíduo racional como o indivíduo que procura realizar seus 

objetivos por meios "eficientes e efetivos" (1999). É interessante observar a 

subjetividade pertinente a cada indivíduo, no que tange a eficiência e efetividade 

segundo seus critérios próprios construídos socialmente. Neste âmbito, qualquer 

objetivo, desde o mais egoísta até o mais altruísta, pode ser perseguido de maneira 

racional.  Os indivíduos racionais formam aquilo que denomina de "grupos 

econômicos", ou seja, grupos cujos membros têm interesse na obtenção de 

benefícios coletivos que resultem em vantagens materiais para si próprios. 

Por benefício coletivo, entende-se como o benefício que, se for consumido 

por qualquer pessoa em um grupo, não pode ser negado aos outros membros. O 

interesse comum dos membros de um grupo pela obtenção de um benefício coletivo, 

nem sempre é suficiente para levar cada um deles a contribuir para a obtenção 

desse benefício. Há circunstâncias em que o indivíduo racional, para o autor, 

buscando maximizar seu próprio bem-estar, prefere que os outros membros do 

grupo arquem o custo da obtenção do benefício coletivo para, assim, poder gozar 
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das vantagens sem ter contribuído muito, uma vez que terá direito a utilizar na 

mesma proporção que os demais. 

Segundo o autor, a decisão de todo indivíduo racional sobre se irá ou não 

contribuir para a obtenção do benefício coletivo (e, em caso de decisão positiva, 

sobre o volume da sua contribuição) depende de pesos, onde o indivíduo considera: 

a) o custo de fornecer o benefício coletivo em alguma medida; 

b) o benefício oriundo do fornecimento do benefício coletivo em alguma medida; 

c) a quantidade do benefício coletivo já fornecida. 

 

Se houver no grupo um indivíduo (indivíduo A), para o qual os bônus pessoais 

de parte do bem coletivo, superam os custos de seu ônus para concretizá-lo, então 

será vantajoso para ele o fornecimento de sua “cota” de contribuição para 

consolidação do bem coletivo, mesmo que tenha que arcar sozinho com todos os 

custos para o feito. O indivíduo seguirá contribuindo com a obtenção do bem coletivo 

até que o custo de produzir o bem coletivo se iguale ao benefício. 

Se para algum outro membro do grupo (indivíduo B), os benefícios pessoais 

do acesso a fração complementar do bem coletivo, superarem os custos, será 

vantajoso para esse indivíduo B, dividir de alguma forma com o indivíduo A, os 

custos para produção do bem coletivo e fornecer a contribuição a mais, para a 

fração complementar, mesmo que tenha que arcar sozinho com todos os custos 

desta última. Tal como o indivíduo A, também o indivíduo B, seguirá contribuindo até 

que o custo de produzir a fração complementar do bem coletivo, seja igual ao 

benefício. 

É importante notar que, se o indivíduo B contribuir antes que o indivíduo A 

para o fornecimento do benefício coletivo, o indivíduo A não terá incentivo para fazer 

qualquer contribuição. Os membros do grupo para os quais o ônus de produzir o 

bem coletivo exceder os bônus, irão pegar carona na ação do indivíduo A e do 

indivíduo B. 

Como o bem fornecido por A e B é coletivo, os demais indivíduos se 

beneficiarão dele sem terem contribuído para sua obtenção. Olson (1999) utiliza o 

termo carona para designar a atitude de indivíduos racionais e auto-interessados 

que, mesmo considerando desejável a obtenção de um benefício coletivo, não se 

dispõem a colaborar, pois esperam que outros indivíduos o façam. Os caroneiros 

preferem que outros indivíduos arquem com o ônus da obtenção do benefício 
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coletivo, para que, desta forma, possam usufruir as vantagens dele procedente sem 

terem que investir seus próprios recursos. 

A expressiva assimetria entre os membros de um grupo, no que diz respeito 

aos seus níveis de interesse por um benefício coletivo, pode dar origem a um 

fenômeno inusitado: a exploração entre os membros do grupo. A exploração ocorre 

quando o membro A, assume uma parte do ônus para provimento do bem coletivo, 

proporcionalmente maior do que a parte que lhe cabe dos bônus proporcionados 

pelo bem coletivo. Esta exploração nos traz o comportamento do free rider, membro 

que implica em se beneficiar dos ganhos do grupo sem sofrer os ônus, isto é, sem 

contribuir para o bem coletivo. O problema do free rider permeia toda a análise da 

ação coletiva. 

A dificuldade da ação coletiva, segundo o autor, é fundamentalmente um 

problema nos grandes grupos. Em grupos pequenos, a não contribuição de um dos 

membros é facilmente percebida por todos os integrantes do grupo o que reduz as 

possibilidades de que isto aconteça. 

Em grupos grandes, o free rider não é facilmente identificado, e sua negativa 

a contribuição não impede que o bem coletivo seja produzido. Grandes conjuntos de 

indivíduos com interesses comuns, como os contribuintes, os consumidores, dentre 

outros, têm dificuldades em se organizar pelo alto custo em dissuadir o 

comportamento free rider. Somente aqueles grupos com capacidade de implementar 

medidas coercitivas ou oferecer incentivos seletivos, chamados por Olson (1999) de 

grupos latentes, tem possibilidade de se organizar e transformar-se em verdadeiros 

grupos de pressão. 

O autor afirma que quando está em pauta um bem público, vale dizer, um 

benefício caracterizado pela impossibilidade de discriminação entre aqueles que 

contribuíram para o provimento do mesmo daqueles que não o fizeram, o membro 

racional, em determinados casos, pode preferir não contribuir para a consecução do 

bem grupal. Isso porque o ator, mesmo não contribuindo com a consecução do 

benefício coletivo, poderia, em certas circunstâncias, usufruir de igual modo do bem 

em questão. 

Como a conseqüência que cada contribuição individual exercida sobre a 

produção do bem coletivo não é notada, pelo fato de ser muito reduzida, e essa 

contribuição envolve custos, é visto como racional que o ator auto-interessado não 

arque com esses mesmos custos, maximizando assim a sua utilidade. 
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O "dilema da ação coletiva" tal como formulado por Olson (1999) reside 

justamente nessa ambivalência: na medida em que todos os membros do grupo 

raciocinam da mesma maneira, isto é, na medida em que procuram maximizar as 

suas respectivas utilidades às custas da deserção, pelo fato de não notarem, no fim, 

qualquer acréscimo significativo no nível de provisão do bem coletivo para o grupo 

como um todo ou para algum membro isoladamente por conta da contribuição 

individual, o resultado acaba se tornando desastroso. 

Do ponto de vista da racionalidade coletiva, todos ganhariam caso houvesse 

uma cooperação integral. Porém, de acordo com a racionalidade individual, a 

deserção não deixa de ser a estratégia que proporciona a recompensa mais 

vantajosa a cada ator, independentemente dos outros membros do grupo 

cooperarem ou deixarem de cooperar.  

Assim, os incentivos para contribuir seriam = ônus da contribuição + bônus da 

contribuição, sendo: 

• ônus da contribuição > 0 

• Bônus da contribuição = 1/tamanho do grupo. 

Portanto, quanto maior o grupo, diretamente proporcional é a probabilidade da 

presença do free rider ou caroneiros, e consequentemente, do fracasso na produção 

do bem público, caso a contribuição dos demais membros, não alcance a 

compensação necessária. Desta feita, Olson (1999) coloca questões importantes na 

caracterização do que considera a lógica da ação coletiva e que seria capaz de 

interferir nos resultados de uma política pública.  

Embora seja passível de crítica, principalmente quando trata de indivíduos 

racionais no sentido individualista (“egoístas”), como também, outras variáveis 

pertinentes e pouco exploradas em suas análises, nos traz a versão de um tipo de 

lógica coletiva e a necessidade de compreender sua estruturação. 

Em vista do compromisso desta tese, ser o de procurar uma compreensão 

sobre o uso alternativo do crédito do Pronaf B, foi necessário iniciar a análise sob a 

luz de uma teoria que trata de uma lógica coletiva, reconhecendo suas limitações, e 

contrapor utilizando outras teorias que tratam da lógica coletiva familiar. Por 

entender que o fracasso do Pronaf B quando caracterizado pelo desvio de finalidade 

do crédito, deve caminhar longe de explicações de natureza reducionista e 

generalista, justamente por se tratar de uma categoria de análise tão específica 

como a agricultura familiar e sua pluralidade. 
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 Na tentativa de submeter o uso alternativo ao ponto de vista olsoniano, 

verificando sua pertinência, limitações e tecendo as críticas necessárias, o Pronaf, 

mais especificamente no atendimento ao grupo B, que representa parcela dos 

agricultores familiares menos capitalizados (até três salários mínimos), tem no 

crédito contratado e sua utilização, impacto sobre todos os membros da família, 

sendo próximo do conceito de benefício coletivo.  

Prosseguindo com a analogia, embora o chefe da família, na figura masculina 

ou feminina, realizem o contrato, os efeitos do mesmo não são restritos a este, não 

podendo ser negado aos outros familiares que ocupam a mesma unidade produtiva. 

Entende-se, portanto, como bem público, o crédito contratado. No tocante a ideia de 

público, o acesso ao crédito e seus efeitos sobre toda a família e não restrito a 

poucos membros. Por grupo, a unidade familiar constituída de seus membros em 

meio às relações de parentesco. E por agricultura familiar, a produção da unidade 

gerida pela família. 

 Segundo o autor, grupos pequenos são mais exitosos devido ao maior 

controle dos caroneiros ou da identificação fácil do free rider, no caso o membro que 

se beneficia do crédito sem arcar com os ônus da atividade a ser desenvolvida e 

acordada no momento da contratação. 

 Em se tratando de agricultura familiar, a participação ou não de um membro 

da família para constituir um bem comum, tem subjetividade própria e atende 

critérios culturais e particulares de cada família (Chayanov, 1985), colocando em 

questionamento, até que ponto o free rider implica em fracasso da atividade 

contratada, uma vez que o manejo de certas atividades, não demandam 

necessariamente a participação de toda a família, configurando a divisão do trabalho 

no grupo familiar de maneira particular à sua realidade.  

 A lógica da ação coletiva olsoniana explica, em parte, mais pertinentemente a 

mensuração do êxito da atividade realizada, levando em conta àquelas atividades 

que não exigem necessariamente, a participação de todos os membros da família, 

mas sim, a utilização de trabalhador ou trabalhadores externos a unidade familiar, 

em associação, como variável de sucesso ou fracasso.  

 O uso alternativo extrapola esse nível de entendimento, cabendo o 

preenchimento de lacunas que a teoria olsoniana contêm. Pois não necessariamente 

esta utilização ocorre, devido a uma deficiência na parcela de contribuição de cada 

membro da família e também, pela própria natureza das relações sociais no âmbito 
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familiar, não ter caráter associativo, mas outros vínculos, dentre eles os emocionais, 

afetividade e parentesco.  

O mérito da contribuição teórica olsoniana, para a tese, se limita tomando sua 

visão, na existência de uma lógica que move as decisões em um grupo social. No 

entanto, nota-se a importância da lógica individual, enquanto estruturante da lógica 

do grupo com características associativas voluntárias. Sendo necessário, encontrar 

a lógica que orienta as decisões de um grupo familiar, que passam não 

exclusivamente pela relação entre ônus e bônus ou o consumo e a penosidade do 

trabalho na atividade agrícola ou pecuária entre os membros (Chayanov, 1985), mas 

também, em nível cultural e a partir de características próprias que envolvem várias 

famílias (Wanderley ,1996). 

 Para ressaltar o limite da teoria olsoniana na compreensão da lógica familiar, 

para o autor, a variável do free rider é essencial para compreender o êxito ou 

fracasso do acesso ao bem público. No entanto, este fator é insuficiente para 

compreender a lógica da decisão familiar, na opção pelo uso alternativo. 

 Caso a teoria aqui tratada fosse aplicável na unidade familiar, a principal 

motivação para as pessoas se unirem, seria intimamente relacionada ao fato de que 

os ganhos da cooperação, são maiores do que os de agir individualmente. Por outro 

lado, a unidade familiar dos pronafianos B, é em média um grupo quantitativamente 

reduzido, por conseguinte, é maximizado o acesso ao bem público, o crédito e seus 

efeitos sobre a família. 

Sem hesitação, uma analogia com a visão de bem público, quando o uso 

alternativo é solução para uma demanda familiar, como exemplo, a compra de moto 

para serviço de moto-táxi. Esta seria de alcance para todos os membros, seja para 

locomoção ou até mesmo lazer, além da manutenção da renda familiar, que trará 

impacto sobre a vida de todos os membros. Portanto, o crédito e seu uso alternativo 

se tornam o meio necessário para alcançar o bem público familiar, com baixa 

participação de todos os membros, a maioria facilmente classificada como caroneiro.  

No entanto, a lógica familiar contraria Olson (1999), pois os caroneiros seriam 

livremente aceitos, pois o ônus para o pleito basta somente ao chefe de família, no 

tocante ao processo bancário e demais contatos com os atores responsáveis pelo 

acesso ao Pronaf B, como a extensão rural e sindicato dos trabalhadores rurais, se 

for o caso. 
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Ao tempo que a teoria olsoniana contribui com conceitos pertinentes a 

compreensão da dinâmica nos grupos de livre associação, sem vínculo familiar, abre 

por outro ângulo, lacunas que entram em contradição, como o exemplo anterior. 

O fato do uso alternativo do crédito, na compra da moto-táxi, uma vez 

gerando renda para a família e permitindo a reprodução de sua vida, só pode ser 

considerada fracasso sob o ponto de vista legal e institucional do Banco. Pois na 

visão da família, pode ser considerada exitosa. Ainda que os mecanismos de 

proteção ao crédito se posicionem ou mesmo, em contrário, sejam considerados 

adimplentes e ocorra o pagamento das parcelas. 

Os grupos com número alto de membros, com mecanismos de coerção 

eficientes junto aos free riders, os latentes, são considerados na teoria olsoniana, 

como mais propícios ao êxito no acesso ao bem público. E os com número mais 

reduzido, também com possibilidades exitosas, porém, devido a maior facilidade na 

identificação dos caroneiros, e maior garantia de participação no bônus do acesso 

ao bem público, já que a divisão das colaborações é mais proporcionalmente 

distribuída. 

A teoria não leva em conta, grupos em que o acesso ao bem público, pode 

ser exitoso, mesmo com a presença consentida de expressivo número de 

caroneiros. Caso de grupos com relação de parentesco na agricultura familiar, 

devido, em grande parte, às suas características particulares. 

Seguindo esta linha de raciocínio, a teoria exposta é insuficiente para 

compreender a lógica familiar no uso alternativo do crédito. Para superar os limites 

da mesma, no tocante ao foco da ação coletiva olsoniana estar no indivíduo, inserido 

em grupo social formado por característica associativa, é necessário a luz de outro 

aporte teórico, compreendendo a lógica familiar, a partir de um ponto de vista que 

traduza o grupo social que é a agricultura familiar, estruturada por relações de 

parentesco entre seus membros e sua diversidade cultural. A princípio, as 

contribuições de Chayanov (1985) auxiliam na compreensão da lógica familiar em 

estruturação de seu espaço decisório.  

Por início, Chayanov (1985) traz como conceito de subsistência, tudo aquilo 

que a família identifica como necessidade, não somente a alimentação. A concepção 

de agricultura familiar exclusivamente caracterizada como de subsistência, pode 

incorrer no erro de empobrecer o entendimento sobre a dinâmica do trabalho familiar 

no rural, inclusive dentro do próprio termo subsistência.  
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É explicado quando o mesmo autor chama atenção para uma lógica 

econômica própria campesina, diferente da lógica econômica envolvente. Capaz de 

“sobreviver” às transformações da sociedade. Explícita quando considera a 

capacidade de se posicionar de maneira particular em cada regime econômico, 

interagindo de diversas maneiras com outras classes sociais e adotando diferentes 

condutas frente a luta de classe de cada regime. No entanto, ao tratar da lógica 

existente na unidade familiar campesina, seria possível resgatar ou estender à 

agricultura familiar? 

A colaboração está no estudo da unidade familiar campesina e a identificação 

de características particulares a esta categoria. O resgate de alguns pontos 

pertinentes ao seu objeto de estudo, recebe o apoio de Wanderley (1996), quando 

percebe a agricultura familiar como de tradição camponesa com forte capacidade de 

adaptação. E ainda, se por um lado a teoria olsoniana colabora em alguns 

momentos, mas fica limitada no fato dos indivíduos do grupo familiar se reunirem por 

vínculos de parentesco, por outro, Chayanov (1985) preenche esta lacuna, 

apresentando uma dinâmica social e econômica dentro da unidade familiar. 

Dada a sua diversidade cultural enquanto agriculturas familiares, o ponto 

chave é perceber que os vínculos familiares produzem resultados diferentes da 

lógica de um agronegócio com trabalhadores assalariados. Isso permite retirar 

grande embasamento teórico no objeto de análise tratado por Chayanov (1985). 

Desta argumentação, podemos resgatar para a agricultura familiar, as 

características de uma família campesina segundo o autor: 

1. Família que não contrata força de trabalho exterior; 

2. Possui certa extensão de terra disponível; 

3. Possui seus próprios meios de produção; 

4. Por vezes aplica sua força de trabalho em atividades não agrícolas. 

 

 As ressalvas no resgate destas ideias são pertinentes quando observamos no 

primeiro ponto, o foco no exercício do trabalho apenas por parte da família. Quando 

o próprio autor relaciona o fato de que uma unidade familiar pode expandir ou 

aprimorar sua produtividade, no entanto relaciona com o tamanho da família e a 

quantidade de membros capazes de exercer sua força de trabalho. Ora, no instante 

em que a produção passa a assumir proporções que demandem força de trabalho 

extra, é aceitável que o grupo possa lançar mão do contrato de membro fora da 
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família, sem deixar de ser agricultura familiar, pois tanto a gestão como a maior parte 

do trabalho ainda é da unidade. 

 Outro ponto é que pode ser considerado família, não somente aqueles com 

laços de parentesco direto, como pais e filhos ou mesmo tios, sobrinhos e primos, 

mas sim, podem ser incluídas segundo o ponto de vista da mesma, também as 

pessoas que comem sempre na mesma mesa.  

 Quando Chayanov (1985) expõe uma diferença interessante em relação à 

agricultura patronal, temos importante variável no entendimento da existência de 

uma lógica familiar, o fato de na unidade doméstica a força de trabalho ser fixa. Isso 

estabelece os princípios da lógica familiar, quando o tamanho da força de trabalho 

disponível deve ser levada em conta, claro, somada a quantidade de terra passível 

de produção, no momento da decisão sobre qual atividade agrícola exercer ou 

mesmo, em quais soluções alternativas lançar mão. Por exemplo, segundo o autor, 

um aumento da intensidade da força de trabalho, em uma atividade, para além do 

nível aceitável pela família, é plenamente recusado. 

 No instante em que a unidade familiar não consegue por alguma razão, 

desenvolver uma atividade que atenda ao equilíbrio econômico com o atendimento 

das necessidades da família, os membros recorrem a atividades alternativas, como 

ocupações não agrícolas e outras (CHAYANOV, 1985). É verificado na teoria, um 

ponto de origem para as situações como o redirecionamento de crédito do Pronaf.  

Entretanto, é importante compreender como ocorre esse processo decisório 

no âmbito da família. Para isso será necessário o recurso do conceito de Campo 

Decisório Familiar, que será melhor exposto adiante.  

   Cabe no momento, ainda segundo o autor, ressaltar que a decisão por 

ações alternativas visam o equilíbrio econômico e o atendimento das necessidades 

da família, em grande parte, devido a penosidade ou fadiga por alcançar essas 

necessidades se equilibrarem também com o grau de satisfação dos membros. 

Soma-se o fato da família procurar atender suas necessidades de modo mais 

equilibrado, ponderando a seleção das atividades em que deve aplicar sua força de 

trabalho, ajustando a relação entre consumo e desgaste da força de trabalho, com a 

possibilidade de atender suas necessidades por meios mais vantajosos, que o 

desgaste físico do trabalho em atividades de maior penosidade.  

Alguns aspectos de sua teoria podem ser enumeradas para compreendermos 

à lógica familiar: 
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1. A relação entre Trabalho x Necessidade da família; 

 2. Quanto à subsistência, as necessidades da família nascem em seu interior e são 

definidas pela cultura histórica; 

3.  Necessidade da família em contraposição a do indivíduo.   

 

Analisando estes pontos, existem grupos familiares completamente inseridos 

na lógica da economia envolvente, utilizando insumos e financiamentos 

condicionados ao uso destes. Porém, segundo a teoria de Chayanov (1985), as 

unidades familiares que seguem a lógica da economia envolvente deixam de ser 

agricultura familiar? 

Mesmo percebendo a existência de agriculturas familiares em detrimento de 

um termo singular generalizante, o nível de integração com a economia envolvente 

não explica tudo. Mas antes, compreender a existência de uma lógica particular que 

se relaciona com esta economia e que insere modificações em seu cotidiano. Sem 

deixar sua característica adaptativa como reprodução de vida na unidade familiar. 

Mas antes, perceber que o seguimento da lógica da economia envolvente, pode ser 

antes, opção de relação social e econômica no momento histórico, no entanto 

passível de mudança quando necessário, dada a natureza adaptativa. 

A lógica familiar pode ser exemplificada quando Chayanov (1985) aborda a 

relação trabalho x necessidade da família. Percebe-se na medida em que a força de 

trabalho diminui e o número de crianças sem idade para o trabalho aumenta, ou 

seja, quando sobe o número dos membros da família que ainda não constituem 

força de trabalho, os insumos agrícolas assumem um papel “compensador” desta 

carência temporária, não ligada ao incremento da produtividade para aumento dos 

lucros, mas sim, para o atendimento de uma demanda específica. 

Deste exemplo nota-se claramente um tipo de choque entre realidades ou 

lógicas, impossível de tratar com base em generalizações ou incapacidade 

empreendedora frente à lógica envolvente. Com relação à produção na unidade 

familiar, o essencial é observar sua natureza própria e particular, reconhecer e 

mergulhar em um sistema único em constante interação com as realidades ao seu 

redor, nem sempre tomando suas lógicas, mas procurando atender suas demandas 

internas. 
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1.3. DESVENDANDO A LÓGICA DE GOVERNO. 

 

Ao dispor sobre breve caracterização do Pronaf, é possível iniciar a própria 

identificação da Lógica Governamental. Em 1996, é executado um novo programa 

governamental no Brasil, com a finalidade de fornecer crédito para projetos 

desenvolvidos na unidade familiar de forma sustentável, o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar.  

Segundo MATTEI (2005), o objetivo passa por financiar as atividades e 

explorações agropecuárias e não agropecuárias, mediante emprego direto da força 

de trabalho do produtor rural e de sua família, atuando sobre significativo segmento 

da agricultura brasileira, permeada pelo frágil acesso à capacitação técnica e 

inserção no mercado.  

Entende-se por serviços, atividades ou renda não agropecuários, aqueles 

relacionados com o turismo rural, produção artesanal, agronegócio familiar e com a 

prestação de serviço no meio rural, que sejam compatíveis com a natureza da 

exploração rural e com o melhor emprego da força de trabalho familiar (BNDES-

PRONAF, Manual do Crédito Rural, 2013). 

O acesso ao programa ocorre por meio de modalidades de crédito, inseridas 

em linhas de financiamento, atualizadas anualmente entre os meses de junho e 

julho, abrangendo desde assentados da reforma agrária, até unidades familiares que 

possuem a necessidade de trabalhadores fixos ou temporários ao longo do ano.  

Atualmente os contratos firmados com o Pronaf B, são denominados 

microcrédito rural e os demais grupos, incluídos em uma só linha, com exceção da 

linha para os assentados da Reforma Agrária que permanece específica.  

O programa modificado constantemente nas formas de financiamento, 

simplificações no acesso ao crédito e no tocante a assistência técnica, permitiu a 

entrada de novos agricultores das regiões com difícil acesso a serviços e infra-

estrutura, como em partes do Norte e Nordeste (MATTEI, 2005). Resultaram na 

tipificação dos agricultures familiares em grupos como o PRONAF Grupo A, 

PRONAF Grupo B, PRONAF Grupo C, PRONAF Grupo D e PRONAF Grupo E, 

variando em suas caracterísiticas quanto a renda familiar e sua composição até a 

quantificação da utilização de mão de obra não familiar. 

O programa decorre em meio a quatro linhas de ação: negociação de políticas 

públicas com órgãos setoriais; financimanento de infra-estrutura e serviços nos 
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municípios; financiamento da produção da agricultura familiar; capacitação e 

profissionalização de agricultores familiares (BASTOS, 2006). Estas se consolidam 

em duas linhas significativas de financiamento, PRONAF – Crédito, direcionada ao 

custeio e investimentos das atividades agropecuárias e não-agropecuárias 

diretamente ligadas ao aumento da produtividade e renda do produtor e PRONAF M, 

Infra-estrutura, com recursos oriundos da STN, BNDES, FNE e FAT, embora 

divididos para atender determinadas modalidades, atuam de forma combinada entre 

si. (BASTOS, 2006).  

O PRONAF Grupo B, iniciou suas operações em 15 de novembro de 2000 

(BNB, 2002), na região Nordeste do Brasil, tendo como agente financeiro o Banco 

do Nordeste e recursos da STN, que já realizava algumas operações anteriores no 

atendimento aos agricultores familiares. Até 2002, o BNB havia aplicado com 

recursos da Secretaria do Tesouro Nacional, até o ano de 2002, R$ 85.337,8 mil no 

programa gerando 170.859 operações (BNB, 2002).  

Para ter acesso ao programa, os beneficiários devem residir na propriedade 

ou em local próximo, atuar nela como proprietários, posseiros, arrendatários, 

parceiros ou concessionários da reforma agrária, detendo sob qualquer forma, no 

máximo 4 módulos fiscais de terra, quantificados conforme a legislação em vigor ou 

no máximo 6 módulos quando se tratar de pecuarista familiar, sendo imprescindível 

o trabalho familiar como base da exploração do estabelecimento. 

Caracterizando o perfil do agricultor que acessa o Pronaf B, são agricultores 

familiares que explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, 

arrendatário ou parceiro; residam na propriedade ou em local próximo; não 

disponham, a qualquer título, de área superior a 4 (quatro) módulos fiscais, 

quantificados segundo a legislação em vigor; obtenham, no mínimo, 30% (trinta por 

cento) da renda familiar da exploração agropecuária e não agropecuária do 

estabelecimento; tenham o trabalho familiar como base na exploração do 

estabelecimento; obtenham renda bruta anual familiar de até R$4.000,00 (quatro mil 

reais), excluídos os benefícios sociais e os proventos previdenciários decorrentes de 

atividades rurais (MDA, 2012). 

  O ingresso no programa exige a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), 

dos produtores rurais, inclusive remanescentes de quilombos e indígenas, solicitada 

em entidades responsáveis ligadas à área rural, como os órgãos de extensão rural e 

instituições credenciadas. 
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O Pronaf encontra sua própria alocação enquanto política pública, dissociada 

do Ministério da Agricultura, onde se encontra a maior parte da confluência do 

capital relacionado à agropecuária. Foi transferido do Ministério da Agricultura e 

Abastecimento, geralmente responsável por considerável parte das políticas 

públicas relacionadas ao meio rural, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

MDA, em 1999, num esforço de concentração e direcionamento de políticas 

relacionadas a este segmento da agricultura, sob o acompanhamento da Secretaria 

da Agricultura Familiar, SAF. 

Ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, compete mediar os programas 

com um “caráter mais social”, que visam objetivos específicos em propor soluções 

às problemáticas da população ou trabalhadores mais “vulneráveis” do meio rural, 

como na agricultura familiar (MAIA, 2008). 

Neste ponto, o crédito entra como uma forma de inserir a agricultura familiar 

nas relações de produção do capital (OFFE, 1984), sendo “solução” às 

problemáticas sociais do meio rural. No entanto, como o acesso ao crédito por parte 

desta agricultura específica, traduz a Lógica Governamental? 

A resposta passa na atuação histórica da inserção do crédito como política 

pública na solução de problemas sociais. Segundo Marshall (1967), a política social 

poderia ser considerada como a política de governo intervindo na economia de 

mercado visando o bem-estar e elevação do padrão de vida de seus cidadãos. 

Tomando por exemplo a seguridade social, serviços assistenciais médicos e sociais, 

habitação, educação, crédito popular, geração de emprego e renda. Já a política 

econômica trata dos assuntos pertinentes a moeda e mercado, embora não 

considere distinção clara com a anterior. 

 Ora, não poderiam os “investimentos” nas políticas sociais serem 

econômicos, já que visam segundo Offe (1984) à manutenção das relações de 

produção do capital? 

No crescimento do modelo neoliberal, percebe-se além das instituições como 

organizações não governamentais e fundações, que recebem financiamento de 

fontes privadas, para desenvolver seus projetos junto à população exclusa do 

capital, também o crescimento de outras instituições, em paralelo ou inserido nestas, 

responsáveis por fornecer crédito como alternativa à assistência, com foco no alívio 

de situações decorrentes do baixo acesso a alimentação e serviços essenciais como 

saúde, educação, desemprego e suas conseqüências. Reorganiza-se sobre as 
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políticas sociais e o Estado, assim como houve pós 29 e suas intervenções estatais 

por meio das políticas sociais diferenciadas das econômicas (MAIA, 2008). 

   Portanto, cresce o reconhecimento nas relações de produção do capital, dos 

programas governamentais que visam políticas de crédito capazes de inserir cada 

vez mais indivíduos no processo de acumulação do capital, em complemento das 

meramente assistenciais, somando a oferta de crédito às “iniciativas particulares” 

junto ao seu papel nas demais intervenções da área social. 

Desenvolvendo as ideias de Carneiro (1999), o Pronaf visaria transformar o 

produtor familiar em um empreendedor sustentável, ou rentável, capaz de manter 

sempre uma “vida financeira” sadia e capaz de acessar novos créditos. Quais 

argumentos podem oferecer sustentação a isto? 

Por meio das contribuições de outra autora, Fontes (2010) em suas 

considerações para este entendimento, analisou a entrada do capital-imperalismo no 

Brasil, no qual as condições para a concessão do crédito, assim como as técnicas 

de controle sobre o indivíduo, através de sua identificação em cadastros criados 

para “proteger” o crédito, (mas na verdade o credor), são capazes de construir 

conceitos como o de “bom” ou “mau” pagador ou ainda, com bons antecedentes 

crediários. Incluindo pedagogicamente o cidadão-consumidor na estrutura vigente de 

manutenção do capital e combatendo assim, por meio da punição financeira, 

qualquer orientação social que a priori for de encontro à esta estrutura, como o 

desvio de crédito. 

 É reflexo ainda, interpretando Fontes (2010), do conjunto de medidas para 

priorizar e gerenciar o conflito dentro de certos limites, em que ao se extrapolar os 

mesmos, é essencial dispor de meios coercitivos. E a oferta de crédito se torna novo 

mecanismo aumentando ou diminuindo as possibilidades de transformação no 

cotidiano do indivíduo, caso suas decisões se aproximem ou se afastem da estrutura 

de manutenção das relações de reprodução do capital.  Ao ponto de responsabilizá-

lo pela sua condição social, como incapacidade de gerir sua economia doméstica ou 

ainda, sua condição empreendedora. 

 No Pronaf, tomando as ideias acima, sem hesitação poderíamos perceber o 

crédito como a “solução” para diversas problemáticas pertinentes aos trabalhadores 

rurais, a partir de sua inclusão no mercado. O discurso do crédito responsável ou 

sustentável, direcionado para atividades que visam à sustentabilidade do meio 
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ambiente ou de economias locais vem ganhando força. Esta ideia permeia todo o 

esboço da lógica governamental do Pronaf.   

 A reprodução da lógica governamental presente no Pronaf, inicia através do 

fornecimento das DAP´s (Declaração de Aptidão), que condicionará o agricultor 

familiar a estar apto ao acesso do crédito, assim como a finalidade de aplicação e 

seu devido acompanhamento.   

Como recorda Offe (1984), o que identificamos como objetivo de um 

programa, muitas vezes são interesses do Estado Capitalista que servem como 

limites. Traçar diversos perfis de empreendedores-agricultores, dividindo em 

tipologias capazes de administrar quantias distintas, sugerem os limites presentes 

na LogGov quanto ao grupo B. 

Não raro, nas avaliações e monitoramento do programa, facilmente 

identificadas nos portais da internet relacionados ao tema, como as do Banco 

Mundial, por exemplo, parte da culpa pelo não crescimento econômico dos 

“beneficiários”, são colocados como decorrentes do pouco conhecimento para a 

inserção no mercado. Como conseqüência justifica-se o aumento da extensão rural, 

e o controle dos desvios de finalidade por parte dos “assistidos” sob o nome de 

“acompanhamento”, logo medidas são tomadas pelos bancos para combater os 

mesmos. 

É melhor compreendido por meio do conceito de seletividade (OFFE, 1984), 

que traduz o desempenho das instituições políticas.  

 
No processo decisório de políticas públicas, agindo como um sistema 
de filtros, de modo a incluir ou a excluir de suas agendas atos 
concretos por injunções estruturais, ideológicas, processuais e 
repressiva.  

(OFFE, 1984, p. 57). 
 

 Trata-se segundo o autor, de um sistema de regulamentação seletiva de 

escolhas e exclusões, em que o Estado favorece a articulação global dos interesses 

capitalistas, sobrepondo os interesses de grupo ou individuais, mesmo diante de 

uma sociedade plural. É verificado este reflexo no Pronaf, através de suas 

orientações coercitivas junto ao beneficiário, para que obtenha o máximo de eficácia 

e eficiência, caracterizando o “sucesso” ou “fracasso” da política. Estas “orientações 

coercitivas” se expressam em todas as fases de acesso do agricultor familiar ao 

crédito, desde as orientações quanto à escolha da atividade agrícola ou não-agrícola 
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a ser contratada, passando pela fiscalização do fiel cumprimento por parte do 

beneficiário dos pré-requisitos, até o pagamento do valor acordado com a instituição 

bancária. 

 Coercitivas, pois como todo programa baseado no sistema de financiamento 

por meio do crédito, possui mecanismos que visam coagir, não só o pagamento da 

parte acertada do financiamento, esta devido ao abatimento de porcentagem 

específica, tomando como exemplo o bônus por adimplência, mas também, exercer 

o controle por via econômica dos agricultores familiares beneficiários, agora 

integrados ao mercado agropecuário.  

Estas coerções se expressam na inclusão dos nomes e CPF em cadastros 

públicos de devedores (SPC, SERASA), impossibilidade de outros financiamentos 

do Pronaf, bloqueio dos municípios com inadimplência igual ou superior a 15% 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2012), recuperação do crédito 

por meio do Plano Municipal de Aplicação e Recuperação das Operações da Linha 

de Crédito do Grupo B do Pronaf – PMAR, além das dificuldades de acesso a outros 

programas. 

Na LogGov, a agricultura familiar é visualizada perante as políticas públicas 

relacionadas, a partir da ótica econômica rural dos processos de industrialização do 

campo ocorridos historicamente no Brasil, como no caso da Revolução Verde. 

Observada como uma categoria produtiva e suas características ligadas a 

diversidade e particularidades, estariam relacionadas mais as demandas do 

processo produtivo e menos a sua reprodução de vida. 

Desta forma, a Lógica Governamental se traduz na visão do empreendedor-

agricultor. Segundo Carneiro (1999), é neste sentido que podemos dizer que o 

Pronaf visa, antes de tudo, capitalizar o agricultor e não, propriamente, contribuir na 

reprodução de vida da agricultura familiar. Outro espaço de identificação do 

empreendedor-agricultor, na Lógica Governamental, é o conteúdo explícito nos 

objetivos do Programa. É possível localizar ao menos uma fração da Lógica 

Governamental, que orienta os agentes responsáveis em executar a política junto à 

população, de forma que atenda aos impactos esperados.  

O próprio conceito de políticas públicas remonta, especialmente, às ações do 

Estado expressas por meio das instituições, a fim de atender determinadas 

demandas ou mesmo interesses, que podem ou não lograr êxito. Êxito geralmente 

relacionado ao objetivo da política, sob o ponto de vista do monitoramento dentro da 
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instituição executora. Por outro ângulo, êxito ou fracasso pode ser aferido pelo viés 

da análise científica, acadêmica e ainda da população que sofreu a intervenção, 

como já abordado. 

Na ênfase de Dye (2005), a “Política Pública é o que o governo faz, porque 

faz e que diferença faz, bem como o que o governo escolhe fazer ou não fazer”, 

enaltecendo o entendimento da eletividade no atendimento das demandas públicas, 

remetendo ao princípio orientador.  

Procura-se ter consciência, mesmo não sendo o objeto central a ser 

pesquisado, da existência de componente ideológico que movimenta a elaboração, 

implementação e avaliação de um programa que irá chegar à determinada 

população. Pois estes, como já exposto anteriormente, não são vazios de sentido 

existindo por eles mesmas, no entanto, tem objetivos definidos, pelo menos em 

parte, permitindo compreender uma estruturação lógica, que terá por meio da 

intervenção na realidade, o encontro junto a lógica dos grupos sociais ou ainda, com 

a lógica coletiva destes grupos. Entre eles a família responsável por uma unidade de 

produção familiar. 

As políticas públicas são estratégias por meio das quais se viabilizam as 

intervenções reguladoras do Estado, estabelecendo uma complementaridade 

funcional entre o sistema de instituições políticas e o sistema econômico (Offe, 

1984). 

Ressaltando mais uma vez a teoria de Offe (1984), chama atenção a 

impossibilidade de se considerar, uma forma única de Estado capitalista. 

Principalmente devido o processo histórico único de cada Estado capitalista, que 

assume modelos diferenciados com especificidades próprias, mas com padrões 

definidos por quatro elementos: a privatização da produção, a dependência de 

impostos, a acumulação e a legitimação (OFFE, 1984). 

Para ilustrar o exposto, na classificação dos estabelecimentos agropecuários 

brasileiros é realizada a separação entre dois modelos: “patronal” e “familiar”. O 

primeiro teria como característica a separação entre gestão e trabalho, a 

organização descentralizada e ênfase na especialização. 

O modelo familiar teria como característica a relação íntima entre trabalho e 

gestão, a direção do processo produtivo, a ênfase na diversificação produtiva e na 

durabilidade dos recursos e na qualidade de vida, a utilização do trabalho 

assalariado em caráter complementar e a tomada de decisões imediatas, ligadas ao 



52 

 

alto grau de imprevisibilidade do processo produtivo (FAO/INCRA, 1994). No 

entanto, esta concepção sobre os dois modelos, embora ressaltadas suas 

diferenças, reconhecendo a condição plural da produção familiar, ainda assim o 

racionalismo econômico presente na oferta de crédito bancário prevalece. 

Quando o agricultor, dotado de lógica própria de relação da unidade familiar 

com a economia envolvente, toma o dinheiro por meio do contrato pelo Pronaf e 

aplica parte ou todo em atividade não prevista no programa, é identificado como 

desvio de finalidade.  

Esta identificação pode ocorrer no momento do acompanhamento da 

atividade contratada, por órgão designado como o de extensão rural, a exemplo da 

Bahia, o escritório da EBDA local, ou o próprio banco, expresso em seus atores que 

possuem contato direto com as unidades familiares, como o agente ou técnico local 

do Banco do Nordeste, o Agroamigo. Ainda ocorre, identificação mais comumente, 

no momento que a unidade familiar não efetua o pagamento do valor estabelecido 

em contrato. Ainda cabe a ressalva, que mesmo diante desta situação de 

reaplicação do crédito, pode ocorrer o pagamento em dia, devido o sucesso de seu 

investimento reaplicado.  

 É possível questionar o discurso institucional, do desvio de crédito como 

incapacidade para empreender atividades, prejudicando a manutenção de uma 

receita familiar sustentável? 

A resposta pode ser encontrada, procurando compreender estas reaplicações 

como redirecionamentos reveladores de uma lógica própria de determinada 

agricultura familiar, identificando sua pluralidade e capacidade de adaptação e 

diversificação dentro de um contexto específico, que se relaciona com a economia 

envolvente de modo peculiar (WANDERLEY, 1996). Esse questionamento, leva em 

consideração quais fatores possibilitam agricultores familiares capazes de gerar 

receita familiar, mesmo redirecionando os recursos do crédito ou mesmo, adquirindo 

bens entendidos como parte de sua subsistência, esta, que vai além da alimentar.  

 Refletindo sobre as palavras de Wanderley (1996) a respeito das raízes 

históricas do campesinato brasileiro, o país promoveu o modelo da “grande 

propriedade” como socialmente reconhecido, em detrimento da agricultura familiar 

em lugar secundário ou subalterno. 

 Este mesmo processo histórico contribui para uma visão dominante do 

redirecionamento por parte do agricultor familiar, como indisciplina ou incapacidade 
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de adaptação ao esperado pelo programa, nunca se permitindo observar pela ótica 

de uma lógica de produção familiar particular. 

 Sem timidez, pode-se balizar uma lógica dominante sobrepondo outras 

particulares e caracterizando uma lacuna quanto ao atendimento das demandas de 

grupos específicos, capazes de ao entrarem em contato com o dinheiro do crédito, 

lhe abrir perspectivas de utilização alternativa até então desconhecidas, mas que em 

sua natureza própria de agricultura familiar, ser capaz de enxergar novas 

possibilidades de uso, estranhas à lógica dominante. 

Pode-se recorrer à relação penosidade x trabalho (CHAYANOV, 1985) no que 

diz respeito ao trabalho a ser empenhado para conseguir objeto ou situação 

específica, como exemplo, em alguns tipos de agricultura familiar dotadas de lógica 

própria. O desvio do crédito pode ser solução menos penosa, que trabalhar o 

suficiente em uma determinada atividade, para comprar um aparelho de televisão, 

ou mesmo “aliviar a penosidade” para adquirir um bem gerador de renda alternativa, 

ou ainda a própria atividade contratada pelo crédito, pode ter penosidade tal, que o 

desvio em outro tipo de geração de renda complementar é solução. Em resumo, a 

LogFam é especifica, única de cada família, sendo necessária sua identificação para 

compreender o redirecionamento. A identificação deve levar em consideração, sua 

interação com a LogGov. 

A LogGov do Pronaf pode ser compreendida, fundamentada ao longo do texto 

como resumida simbolicamente na concepção do empreendedor-agricultor. Logo, o 

impacto esperado pela LogGov, pode ser definido como a aplicação do crédito na 

atividade contratada, sem a qual será impossível o êxito do programa. O desvio é, 

portanto, impacto não esperado. 

A interação entre a LogFam e a LogGov, são melhor expressas através das 

contribuições teóricas de Van de Ploeg (2009), quando expõe sobre a 

industrialização e a desativação na economia. A primeira implica na destruição do 

capital ecológico, social e cultural, enquanto a segunda corresponde à retirada do 

capital que deveria ser investido na agricultura para outros setores da economia, sob 

a forma de capital financeiro. Desta forma, o autor tece o contexto para o fenômeno 

da recampesinação no âmbito da agricultura familiar, situado como decorrente do 

estrangulamento da agricultura e da crescente mercantilização, momento em que as 

unidades familiares utilizam várias estratégias para modificar, acelerar, neutralizar, 

resistir ou inverter as tendências de mercantilização. 
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 Estas estratégias, em consenso com Offe (1984), são atenuadas pela LogGov 

no momento de acesso ao programa, através do crédito atuando como ente 

pedagógico, por meio dos condicionantes que autorizam o empréstimo ao agricultor 

familiar, caso atenda a um perfil pré-determinado e aplique o crédito considerado 

corretamente, seguindo instruções do programa desde o momento da contratação 

até a efetivação do pagamento.  

Diante dos fatos, Ploeg (2009) traz o conceito de condição camponesa, no 

intuito de mostrar o camponês atual, que luta por sua autonomia frente a um 

ambiente hostil, fortemente dependente dos mercados, passível de se deparar com 

marginalização e privações. É fruto principalmente de sua natureza adaptativa de 

construção contínua da sua reprodução de vida. Segundo o autor, a mesma ocorre 

na reprodução autônoma e histórica de ciclos de produção, elaborados a partir dos 

ciclos anteriores, produzindo mercadorias e reproduzindo a unidade familiar. 

Seria então, o redirecionamento de crédito característica da condição 

camponesa de Ploeg? É possível afirmar que sim, em virtude da própria luta por 

autonomia frente a economia envolvente e a presença de uma lógica familiar, que 

pode considerar um caminho alternativo, embora menos penoso para a reprodução 

de vida. Levando em consideração sua limitação em ser opção sempre, mas antes, 

ser solução ao menos em determinados momentos. 

O autor ainda aponta a existência de um complexo de redes, vinculadas de 

forma excludente a diversas atividades e processos, compreendendo também 

diferentes atores, penetrando tanto nas esferas políticas, econômicas e sociais, 

reestruturando instituições sociais e políticas como se fossem mercados internos. 

Desta maneira, a LogGov é afetada por esta situação e estrutura políticas públicas 

que expressam em seu planejamento e sua execução, uma delimitação em torno de 

direções bem definidas. Ao entrar em contato com determinadas LogFam, produzem 

resultados diversos. Tantas podem ser as possibilidade de resultados quanto são o 

número de LogFam´s.  

Podemos dizer que a lógica do agricultor-empreendedor, é apresentada à 

condição camponesa e desse encontro resultam muitas possibilidades de interação, 

dentre elas, alguns impactos não esperados. Sendo necessário, após 

fundamentarmos a existência de uma Lógica Familiar e outra Governamental, nos 

deter ao menos por um capítulo, na compreensão da agricultura familiar a partir das 

diferentes visões teóricas. Também de maneira a subsidiar uma ferramenta teórico-
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metodológica, capaz de nos auxiliar a identificar a LogFam e a caracterização dos 

impactos não esperados, bem como sua avaliação em positivo ou negativo segundo 

a visão dos redirecionantes.  
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II. AGRICULTURA FAMILIAR OU AGRICULTURAS FAMILIARES. 

 

Ao longo dos anos observa-se que a agropecuária no Brasil sofreu constantes 

intervenções do Estado, constituindo-se praticamente como uma “tradição”, mesmo 

porque este setor da economia trata de produtos essenciais para se manter uma 

balança comercial favorável, no caso, via as exportações. Essa prática é herança 

desde os tempos do Brasil Colônia com a monocultura da cana-de-açúcar, o 

advento do café no início da República e do cacau, o algodão e a extração da 

borracha, chegando até os dias atuais com a exportação da soja e a celulose, por 

exemplo. 

Desta maneira, as políticas públicas para o rural, em diversos momentos, 

estiveram atreladas aos principais produtos geradores de divisas para o país, sendo 

prioridade o apoio ao desenvolvimento destas culturas, como infra-estrutura e 

incentivos financeiros aos grandes produtores. Estes, que antes em sua maioria 

constituíam os grandes latifúndios, foram legalizados por meio da Constituição de 

1891 e o Código Civil de 1916, que iniciou as regulamentações das relações de 

trabalho no campo. Construindo um grupo dominante capaz de direcionar as 

relações no rural brasileiro e garantir a sua hegemonia, capaz de conduzir suas 

ideias e aspirações ao Estado e este passando à população como anseios 

nacionais, a exemplo da modernização tecnológica visando o aumento da 

produtividade, em um início de processo de urbanização do rural. 

A partir da década de 70, a modernização do campo esteve ligada ao 

posicionamento do Estado autoritário à época frente ao desenvolvimento, 

encontrando na agropecuária um papel fundamental neste ponto, o que levou a se 

diminuir o olhar sobre o futuro das populações que viviam no campo, enquanto as 

relações de desigualdade e exclusão eram vivenciadas de forma cada vez mais 

intensa pelos produtores menos capitalizados (GUANZIROLI et all, 2001) e os 

trabalhadores de uma maneira geral. 

As problemáticas que surgiam no campo como conflitos, demandavam 

políticas públicas capazes de contorná-las, e na mesma proporção que se aplicavam 

tais políticas e não surtiam o efeito esperado, setores da produção rural ocupavam o 

espaço regulador que no momento o Estado não preenchia. Assim, diante de uma 

crise fiscal que dificultava a ação do Estado como ente regulador, os complexos 

agroindustriais estiveram à frente de uma reestruturação do espaço produtivo rural, 
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que aprofundou cada vez mais as dificuldades dos produtores menos capitalizados e 

outros setores do meio rural, que distantes dos incentivos colocados a disposição 

dos beneficiários principais das políticas econômicas, não conseguiam espaço 

significativo diante da grande competitividade que tomava forma, agravando as 

relações de desigualdades sociais no rural brasileiro. 

As propriedades de trabalho familiar têm, a princípio, possibilidade de 

participar relativamente desta modernização, devido a sua capacidade de 

flexibilização e adaptação às demandas e uso mais intensivo dos fatores de 

produção. No entanto, muito poucas unidades familiares conseguem se inserir neste 

contexto, somando-se à grande massa de indivíduos atendidos por políticas de 

assistência e previdência social, quando não tem êxito em outras alternativas. 

A década de 70 é de significativa expressão no fornecimento de crédito, 

contudo, devido às exigências de garantia real na cobertura dos financiamentos de 

longo prazo, os produtores menos capitalizados tiveram enorme dificuldade de 

acesso. A relação entre os bancos e o Estado no sentido amplo e que regulava 

preços de insumos, preços mínimos e seguro agrícola, configurava as relações de 

trabalho no rural, pois já se pensava antes de tomar o crédito, na mão-de-obra e nos 

meios de produção a serem utilizados. É evidente que a pesquisa nesta área visava 

à melhora da produtividade, daí o crescimento de cursos como o de Engenharia 

Agrícola, no intuito de aprimorar o uso das tecnologias na modernização da 

produção, incrementando ainda mais o mercado de insumos e máquinas. Estudos 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), criada na década de 

70, revelam a necessidade de procurar soluções junto a esta parcela excluída, com 

o fornecimento de inovações tecnológicas condizentes com as realidades das 

unidades familiares. 

O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO), implantado 

em 1975, serve de exemplo neste sentido da busca pelo maior acesso da produção 

menos capitalizada, garantindo junto aos bancos o cumprimento dos prazos de 

retorno dos financiamentos independente de eventuais problemas no decorrer das 

safras. O lado negativo estava no tocante aos que não conseguiam o crédito rural, 

pois o programa não chegava à grande massa de produtores familiares, mas apenas 

àqueles beneficiados pelos financiamentos. 

Vale ressaltar que o Sistema Nacional de Crédito Rural, tinha como objetivo 

oficial o fortalecimento dos agricultores descapitalizados e em via de capitalização, a 
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partir de técnicas de outras agropecuárias, mas que se mostrou ineficiente devido 

aos mesmos procedimentos realizados pelos bancos, na seleção dos clientes para 

diminuir riscos, o que nem sempre os favorecia, mas sim aos produtores mais 

capitalizados já habituados com o sistema. Ainda sim, as condições de pobreza, 

entendidas aqui como a não possibilidade de acesso à saúde, moradia, alimentação, 

bens e serviços básicos, aumentaram, conduzindo a ideias que possam incorporar 

as famílias na condição de produtores mais capitalizados através da promoção 

socioeconômica.  

Surgindo, assim, novas possibilidades através de programas como o de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que trazem algumas novidades 

quanto às tradicionais políticas de crédito rural, na capacidade organizativa de seus 

beneficiados e redução das exigências para a contratação dos financiamentos, 

nascendo das lutas dos sindicatos rurais apoiados, inclusive, por instituições 

internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD). Desta feita, as atuais políticas públicas para o rural procuram incluir as 

unidades familiares no modelo econômico vigente, cabendo à produção familiar um 

papel dentro deste, concomitante à produção patronal (CARNEIRO, 1999). 

Levando em consideração o já exposto, percebe-se que a política de crédito 

para a produção familiar gera impacto enquanto mudanças significativas na 

realidade das famílias. O uso alternativo do crédito, na visão predominante, constitui 

para o programa uma variável que deve ser combatida, pois significa o não êxito da 

política. O número de beneficiários que contratam o crédito e o utilizam para a 

atividade contratada, é considerado como o produto esperado da política. A 

eficiência geralmente é aferida quantitativamente tomando o número do contratos 

das famílias à atividade contratada por meio do crédito e os aspectos financeiros e 

de custo. 

 O que se trata aqui é de ressaltar a importância das demandas reais em 

complemento das demandas previsíveis. Uma vez que surgem outras variáveis 

como o uso alternativo de crédito, são tomadas institucionalmente, como algo a se 

descartar desprezando o aprendizado e enriquecimento que podem trazer, 

ofuscando soluções ou aprimoramentos na execução da própria política.  

 Compreender os usos alternativos ou desvios é enriquecer o conhecimento 

acerca das demandas reais e momento ímpar na avaliação de uma política. Os 
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desvios que geram impactos não esperados positivos, podem revelar características 

da população que foge tanto ao olhar governamental, quanto do próprio público alvo 

e as influências que constituem o novo rural (SILVA, 1999), por exemplo.  

Quanto à aferição do impacto não esperado do uso alternativo, enquanto 

análise significativa da demanda real, é importante conhecer sua finalidade. É 

necessário entender o campo decisório familiar, difícil de ser expresso por 

indicadores precisos, mas que permite identificar questões relacionadas à estrutura 

familiar e que auxiliam no desenvolvimento da política. O uso alternativo do crédito 

pode trazer à tona, novas características sobre as populações a serem assistidas 

que ainda não são de domínio governamental e muitas vezes delas mesmas, mas 

que permanecem latentes, aguardando determinadas condições para seu 

“florescimento”, em que determinado contexto promovido pela entrada de uma 

política pode proporcionar. 

No caso do Pronaf, o objetivo de gerar receita pode ser contemplado não 

necessariamente e exclusivamente pela utilização do crédito na atividade 

contratada, mas utilizando-se o crédito em atividades alternativas que geram receita 

complementar e que permitem em várias ocasiões quitar o crédito e até renovar, 

caso não seja constatado o desvio integral ou outras atividades consideradas 

irregulares sob a ótica do programa. O desafio recai sobre a construção, a mais 

apropriada possível, no que diz respeito aos indicadores e levantamento de variáveis 

capazes de revelar a compreensão das questões pertinentes ao campo decisório 

familiar, concomitante às contribuições das teorias das ciências sociais que abordam 

a agricultura familiar e sua diversidade. 

É necessário, à luz das diversas análises das ciências sociais, eleger algumas 

para traçar o consenso necessário sobre a agricultura familiar, capaz de permitir a 

verificação da hipótese desta Tese. 

 

2.1. CONTRIBUIÇÕES GERAIS SOBRE AGRICULTURA FAMILIAR. 

 

O Quadro 03 a seguir expõe alguns elementos centrais selecionados e que 

apontam aspectos importantes em torno do conceito de agricultura familiar, 

passíveis de utilização teórico-metodológico, apresentadas ao longo do texto e que 

vão ajudar na elucidação do uso do crédito. 
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Característica 
comum 

Conceito de agricultura familiar Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidade de 
Adaptação 

No contexto do novo rural, expressivas 
as atividades não-agrícolas na 
agricultura familiar, reconhecendo o 
impacto da influência do urbano sobre 
a unidade produtiva familiar e sua 
relação com o combate à pobreza rural. 

 
 
José Graziano da 

Silva (1999) 

Utilização predominante de força de 
trabalho familiar na unidade produtiva. 
Classifica os agricultores familiares em 
capitalizados, em vias de capitalização 
e descapitalizados (estes buscam 
atividades não-agrícolas devido sua 
fragilidade produtiva). 

 
 

 
Carlos Guanziroli, 

et. all (2001) 

Gestão da Produção e reconhecimento 
da diversidade de agriculturas 
familiares. 

José Eli da 
Veiga(2001) 

Produção familiar Integrada ao 
mercado. 

Ricardo 
Abramovay(1998) 

Agricultor-Camponês que domina 
tecnologias em detrimento do modelo 
agricultor-empresário. 

 
Sérgio Schneider 

(2003) 

Possui características particulares em 
face do processo histórico social. 

Nazareth 
Wanderley (1996) 

Família como unidade social e não só 
unidade de produção. 

Maria José 
Carneiro (1999) 

Quadro 03 – Elementos centrais sobre a agricultura familiar. Fonte: elaboração própria. 

 

Os autores selecionados trazem os elementos teóricos, geralmente 

encontrados nas pesquisas sobre a agricultura familiar. Oportunamente é possível 

perceber a convergência em uma característica comum, que é a capacidade de 

adaptação. Em primeiro momento é observável uma das visões quanto a esta 

categoria, ligada à produção, reconhecendo a característica da diversidade a partir 

dos processos adaptativos inerentes à produção familiar, em consenso com 

Chayanov (1985). 

 É válida na ótica de Guanziroli et all (2001) para esta tese, a interação da 

família e as condições naturais do meio que interfere diretamente na sua unidade de 

produção, entrando como mais uma variável no “campo decisório familiar”, 

recordando o conceito de “campo de possibilidade” de Carneiro (1999). Este 

conceito se traduz como espaço para formulação e implementação de projetos, 

definidos pela combinação das condições sócio-econômicas e fatores peculiares às 

unidades familiares: “capital cultural, capital material, fase de desenvolvimento do 
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grupo doméstico, composição etária e sexual dos membros da Unidade Familiar e 

posição dos indivíduos que desenvolvem a atividade não agrícola na hierarquia 

familiar” (CARNEIRO, 1999, p. 02). 

Portanto, “campo decisório familiar”, sempre que mencionado nesta tese se 

aproxima do exposto por Carneiro (1999), quanto às condições sócio-econômicas e 

fatores peculiares às unidades familiares, relacionadas enquanto variáveis que 

norteiam as opções de soluções, para o atendimento das demandas em caráter 

familiar e se traduzem tanto na gestão da produção, quanto nas atividades 

diversificadas fruto da característica adaptativa. A exemplo, as opções de atividades 

não-agrícolas na unidade produtiva, em outras unidades de forma permanente ou 

temporária, acesso a crédito rural, uso alternativo do crédito, êxodo aos centros 

urbanos, dentre outras ligadas à pluriatividade.  

Deve-se ter em mente também, que o universo amostral ocorre no Nordeste 

do Brasil, portanto é importante tratar da agricultura familiar em seu sentido geral, 

sem prejuízo ao iniciar pela agricultura nordestina. 

 

A diversidade da agricultura familiar no nordeste é numerosa e a 
diversidade das condições agroecológicas e das relações sociais de 
produção determinou a formação de uma multiplicidade de sistemas 
agrários e de produção, muitos dos quais em acelerado processo de 
transformação. 

(GUANZIROLI, et all, 2001, p.150) 

 

   Desta feita, no Nordeste as dificuldades encontradas ligadas à natureza 

quanto acesso desfavorável aos recursos hídricos e fundiários, juntamente à 

pressão demográfica, permitem situações de êxodo (GUANZIROLI, et all, 2001), 

embora atualmente em taxas menores (VEIGA, 2001). Ao terem acesso a receitas 

com origem nas ocupações remuneradas do urbano, parte destas retornam ainda 

que esporadicamente, aos membros da família que permaneceram na terra, 

permitindo a reprodução de vida, em muitos estabelecimentos familiares. O êxodo 

seria no campo decisório familiar, uma das opções, sem timidez, a mais expressiva e 

selecionada historicamente como alternativa para muitas famílias.  

Segundo Guanziroli et all (2001), devido a expressiva diversificação da 

agricultura familiar no nordeste, não é possível falar em uma, mas sim, em 

“agriculturas”. Neste entendimento, a relação com a utilização da força de trabalho 

familiar, ocorre intimamente relacionada a capitalização dos agricultores.  Assim, 
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quanto menos capitalizados, mais utilizarão força de trabalho familiar. Lógica 

semelhante a utilizada pelo Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 

Pronaf, na classificação dos grupos de acesso ao crédito, organizados quanto à 

receita familiar e quantidade de contratação de empregados assalariados não 

familiares. 

Concordando com Veiga (2001), quanto ao reconhecimento da diversidade na 

agricultura familiar, Guanziroli et all (2001) traz o conceito de sistemas em seus 

estudos e tipologias desta agricultura. Classificando os vários sistemas utilizados 

nas variadas regiões do Brasil e por suas agriculturas familiares. 

No tocante a esta tese, no Nordeste predomina o sistema gado/policultura, 

em especial nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 

Bahia (GUANZIROLI et all, 2001, p.151.). Relata ainda, que esse sistema combina 

geralmente criação de gado e as culturas de feijão/milho/mandioca. Introduzindo a 

variável “destino da produção”, expressa o sistema: autoconsumo + milho/arroz + 

pecuária, em que para aqueles com gado e pouca terra, lançam mão de alugar 

pastos ao preço de um bezerro a cada quatro, sendo encontrados na região, a 

mensuração de produtores familiares com até três dezenas de cabeças de gado. 

Tendo como principal objetivo a venda de novilhos ou animais adultos para corte. É 

identificada ainda a utilização de crédito para compra do gado. 

 No autoconsumo, associa-se a criação de pequenos animais, como galinhas 

e porcos. Uma variante seria o sistema autoconsumo + milho/feijão + mandioca, 

sendo a mandioca plantada em áreas do roçado e épocas distintas, para garantir o 

preparo da farinha em várias épocas do ano, como alternativa dos agricultores que 

não possuem capital para adquirir gado e preparar pasto. O autor considera o 

acesso ao crédito em políticas públicas como o Pronaf, fruto da busca por 

diversificação inerente a esta agricultura. “A agricultura familiar tem capacidade de 

gerenciamento de produção particular em relação a muitas produções, sem a qual o 

trabalho assalariado conseguiria suprir a demanda por manejos específicos”, 

(GUANZIROLI et all, 2001, p. 21). E relaciona esta agricultura como diferente da 

patronal, mais ligada aos processos capitalistas sobre o campo, destacando a 

importância expressa em políticas como o Pronaf, oferecendo a esta “categoria” do 

campo, papel no desenvolvimento rural brasileiro, com ensaio ainda tímido nos 

governos de Fernando Henrique Cardoso, segundo Carneiro (1999).  
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 O exposto, valida como expresso anteriormente, a ideia de diversidade da 

agricultura familiar reconhecida por Veiga (2001), em que propõe diversificar as 

economias locais no âmbito do desenvolvimento, pois está presente na agricultura 

familiar, manifestada nas policulturas combinadas com a criação de animais. 

Ressalta ainda, a ideia da agrodiversidade como superior à especialização das 

culturas presentes no agronegócio. “A simbiose dos sistemas policultores com 

criação de pequenos animais e pecuária de leite é muito melhor que a monotonia de 

ilhas monocultoras cercadas de pastagens extensivas por todos os lados”, (VEIGA, 

2001). Para o autor, o conceito de agricultura familiar, portanto, esta ligado à gestão 

da produção por parte da família e suas características inerentes. 

Tece crítica ao modelo desenvolvimentista baseado no incremento da 

produção patronal, atrelada a processos especializados, que demandam maior 

acesso à tecnologias de aumento da produtividade, com impactos diretos nos postos 

de trabalho daqueles que vendem sua força de trabalho, entrando para a 

mensuração dos trabalhadores agrícolas sem ocupação. E destes, muitos tiveram 

no campo decisório familiar, o respectivo trabalho temporário como alternativa, pois 

muitas vezes a produção familiar é insuficiente para a geração de receita 

considerável ao atendimento das demandas na família. Este enfoque é representado 

no documento “O Brasil Rural Precisa de Uma Estratégia de Desenvolvimento”, em 

que o autor observa o brutal poder devorador de postos de trabalho da atual 

modernização das grandes lavouras, exemplificado no caso da cana-de-açúcar, 

onde a demanda de força de trabalho foi cortada pela metade nos anos 90, apesar 

da expansão de 10% da área cultivada. 

 Permite a diferenciação, assim como Veiga (2001), entre agricultura patronal 

e familiar, como um modo próprio, diversificado e capaz de integração ao mercado, 

mesmo a partir de sua lógica específica. Expressar “modo próprio”, longe de ser 

singular, é plural, e expõe o rural em sua totalidade dinâmica e diversificada, distante 

das impessoalidades e padronizações presentes nos espaço urbanos, embora não 

se deve descartar a expressiva influência do processo de urbanização do campo, 

encontrado em conceitos atuais como o novo rural (SILVA, 1999), onde a distinção 

entre os dois espaços nem sempre é tão clara. 

 Uma das conseqüências na dificuldade destes entendimentos é o que nos 

traz Abramovay (1998), quando identifica o mito jeffersoniano ao estudar a 

agricultura nos EUA. Por trás deste mito existe a ideia de que o termo “um 
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fazendeiro, uma fazenda” não existe, mas sim, grandes corporações dominando e 

usando o discurso da família que produz e tomando subsídio público. Permitindo a 

argumentação desta cultura campesina não existir e ser um mito, porém servindo ao 

discurso da democracia agrária americana, mas que em verdade o existente são 

profissionais agrícolas e não mais aquela agricultura familiar tradicional. 

 Esse ponto de vista é exemplo conforme exposto anteriormente, do olhar 

sobre a agricultura familiar, além de generalizante, a partir da sua relação com o 

mercado envolvente e não sob sua lógica interna particular, como o próprio 

Abramovay (1998) encontrará ao estudar a agricultura de outros países como os 

europeus.  

 
A agricultura familiar [...] é altamente integrada ao mercado, capaz 
de incorporar os principais avanços técnicos e de responder as 
políticas governamentais [...] Aquilo que era antes de tudo um modo 
de vida converteu-se numa profissão, numa forma de trabalho.        

(ABRAMOVAY, 1998, p.22-127). 

 

Como contribuição, pode-se citar que o mesmo autor denota a característica 

leninista de classificar a propriedade como capitalista ou não, em decorrência de 

trabalho assalariado, levando, segundo ele, a algumas confusões, pois em relação à 

sazonalidade da colheita, é preciso em determinado momento este tipo de 

trabalhador e em outro não, podendo ser capitalista num momento e outro não. Ou 

ainda no instante em que existem filhos adultos, deixa de ser capitalista. O próprio 

Abramovay (1998), trata da impossibilidade de classificar somente na questão do 

trabalho assalariado, mas sim, compreender outras questões como a propriedade da 

terra, gestão de estabelecimentos, questão demográfica, dentre outros. 

É oportuno expor as ideias de Nikolitch nos estudos de Abramovay (1998), 

referentes à visão de que as unidades familiares de produção, em verdade, contam 

apenas com o trabalho familiar, ou podem ter um trabalho assalariado, mas que em 

média não ultrapassa a contribuição da própria família na produção daquela 

unidade. Portanto, se a família tem um peso maior então a unidade de produção 

pode ser considerada familiar. 

Rodefeld mencionado dentro do mesmo estudo (ABRAMOVAY, 1998), traz a 

argumentação de que só a natureza social do trabalho, não permite tipificar como 

agricultura familiar, mas também é preciso levar em conta a relação que se tem com 

a terra. Tomando em consideração aqueles que são proprietários, não se 
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caracterizando como tal, os que são arrendatários e os parceiros. Assim excluindo 

este dois últimos, ocorrerá a queda significativa da porcentagem de agricultores 

familiares. Tomando a perspectiva de que se está trabalhando a terra para outra 

pessoa, é alguém que está a serviço de outrem. Esta perspectiva, além da redução 

percentual, contribui com a ideia de que a agricultura familiar é um mito e em 

verdade são “organizações” privadas. 

 Evidente que no caso de Rodefeld observar a tipologia apenas quanto a 

propriedade é notar apenas sob a ótica da economia envolvente, diminuindo a 

expressão da lógica particular, pois mesmo uma família pode, dependendo das 

variáveis que a levaram a determinada situação necessitar arrendar ou trabalhar em 

parceria, sem no entanto, ferir sua natureza de trabalho familiar. O que se pretende, 

é refletir sobre uma possível ruptura em torno da ideia de agricultura familiar ser 

igual à pequena produção, ou a existência de uma produção familiar em detrimento 

de uma produção mais profissional. 

Abramovay (1998) aborda que nos EUA muitas das grandes e medias 

propriedades são familiares e tem boa parcela de participação na produção nacional. 

A participação das grandes corporações é bem reduzida e se limita a alguns tipos de 

produção, inclusive em alguns estados americanos há restrição de algumas 

modalidades de inserções das corporações em determinadas atividades agrícolas. É 

exposta de frente, a forma de tipificar agricultura familiar com relação à 

produtividade.  Essencial é observar quanto a sua natureza própria e particular, 

reconhecer e mergulhar em um sistema único em constante interação com as 

realidades ao seu redor, nem sempre tomando suas lógicas, mas procurando 

atender suas demandas internas, características de sua unidade familiar. 

 Ideia proporcional ao entendimento de Carneiro (1999) sobre à temática, 

quando procura lançar olhar sobre a unidade familiar e sua estrutura, que 

determinarão o “campo de possibilidade” da mesma.  

 

O recurso às práticas pluriativas, deve ser entendido sob o prisma da 
unidade familiar de produção ser sustentada pela íntima relação 
entre relações de trabalho e laços de parentesco, apresentando 
maior margem de negociação interna na elaboração de caminhos 
alternativos de reprodução social.  

(CARNEIRO, 1999, p. 03)  
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 Remete à ideia de campo de possibilidade exposto anteriormente, enquanto 

“capital cultural, capital material, fase de desenvolvimento do grupo doméstico, 

composição etária e sexual dos membros da Unidade Familiar e posição dos 

indivíduos que desenvolvem a atividade não agrícola na hierarquia familiar” 

(CARNEIRO, 1999, p. 02). 

  Inspirando, dessa forma, o conceito de “campo decisório familiar” nesta tese, 

cabendo o questionamento acerca do contexto ou lógica particular, na qual se insere 

como opção, o uso alternativo do crédito contratado, como no Pronaf B.  

 “A unidade familiar, entidade eminentemente plástica e mutante, tem a 

capacidade de elaborar novas estratégias para se adaptar às condições econômicas 

e sociais” (CARNEIRO, 1999, p. 03). A autora enfatiza a capacidade de adaptação 

aplicando o termo da plasticidade nesta agricultura, em que podemos conectar o 

“campo decisório familiar” como espaço na unidade, capaz de dar forma a esta 

característica plástica, endossando a ideia de lógica própria das unidades familiares, 

como além da produção, mas somam-se as características sociais, culturais, 

históricas de cada família que definem sua unidade, sua identidade única. 

Assim, as famílias, dialogam com a tradição rejeitando ou revalorizando-a 

(CARNEIRO, 1999), distanciando a ideia de uma agricultura ligada a conceitos como 

“atrasada” ou “paralisada” no tempo. Estas contrariam a própria dinamicidade das 

sociedades e suas manifestações culturais, em constantes processos de 

modificações e interações, seja em suas estruturas internas ou em contato com as 

exteriores. 

Convergindo com Carneiro (1999), Wanderley (1996) analisa a agricultura 

familiar brasileira sob o olhar de sua diversidade, contribuindo com a visão sobre 

suas características particulares mais em face do processo histórico social do país e 

menos ao conceito de campesinato clássico. Relaciona ainda o fato do agricultor 

familiar adaptado ou que procura adaptar-se a novos contextos sócio-econômicos, 

não necessariamente produzindo uma ruptura com tipologias enraizadas, mas sim, 

permite um “agricultor de tradição camponesa” capaz de vincular-se às novas 

exigências da economia envolvente. 

 Todavia, seria de grande riqueza conectar o campo de possibilidade de 

Carneiro (1999), em que se incluem as características que trás Wanderley (1996) 

por meio do “agricultor de tradição camponesa”, traduzindo com maior entendimento 
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o “campo decisório familiar” expresso nas adaptações quando se depara com as 

dinamicidades da economia envolvente. 

 O “campo decisório familiar” é, agregando contribuições de Wanderley (1996), 

construído historicamente em âmbito social e econômico, possui dinamicidade e não 

necessariamente rompe com as tradições, mas permite também manter ou renovar a 

reprodução de vida na unidade familiar. Não é difícil compreender que este campo 

pode tomar infinitas formas, tantas quantas forem as possibilidades de interação 

com o meio ambiente, as expressões culturais e as economias, consolidando 

formações únicas e particularidades de agricultura familiar. 

 Wanderley (1996) contribui para o exposto anteriormente, quando enfatiza a 

existência de agriculturas familiares em detrimento de uma agricultura familiar, 

subsidiando uma leitura das inúmeras possibilidades da relação com a economia 

envolvente ou mesmo o Estado na qual está inserida, sob a ótica do encontro de 

duas ou mais lógicas, a exemplo do local e o global. 

O Quadro 04 é construído, na tentativa de compor as principais alternativas 

eleitas no âmbito das variáveis do “campo decisório familiar”, a partir da contribuição 

dos autores selecionados para este diálogo, buscando-se as formas de adaptações 

mais encontradas nos estudos sobre agricultura familiar, podendo evidentemente 

caber a falta de alguns, sem prejuízo efetivo ao debate. 

 

 
 
 
 

Opções de adaptações 
comuns no Campo 
Decisório Familiar. 

Atividades não-agrícolas temporárias ou permanentes, 
exercidas na localidade ou por êxodo ao centro urbano mais 
próximo ou de expressão regional/nacional. 

Atividade temporária agrícola em outras unidades produtivas. 

Contratação de crédito para exercer atividade na unidade 
familiar. 

Variação de produção com combinação agrícola entre culturas 
e/ou pecuária na unidade familiar. 

Uso alternativo de crédito contratado, para exercer atividade 
específica na unidade familiar ou adquirir bens ou serviços de 
demanda familiar. 

Outras não detectadas. 

Quadro 04 – Opções de adaptações comuns no Campo Decisório Familiar. Fonte: 
elaboração própria. 

 

 Quando identificado no debate acerca das políticas públicas, a valorização da 

agricultura familiar no processo de desenvolvimento do ambiente rural, este modo 

próprio de ser agricultor, ganha espaço nas políticas governamentais. “Assim, o 

meio rural, sempre visto como fonte de problemas, hoje aparece também como 
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portador de soluções, vinculadas à melhoria do emprego e da qualidade de vida” 

(WANDERLEY, 2002). Traduz a autora, o novo contexto atribuído à produção 

familiar, como importante nos processos econômicos do cenário nacional, devido em 

grande parte, à sua característica de produzir como “Agro diversidade” (VEIGA, 

2001). 

 Uma perspectiva de abordagem sobre a temática é a contribuição de Silva 

(1999), quando no âmbito dos conceitos tratados nesta tese, é relevante seus 

estudos sobre o crescimento das atividades não-agrícolas no Brasil, nas quais, 

pode-se introduzir no espaço das possibilidades de adaptações da agricultura 

familiar, nem tanto em substituição às atividades agropecuárias, mas dentro do 

campo da possibilidade, ou mesmo presente no âmbito do “campo decisório 

familiar”. Segundo o autor, em contribuição ao entendimento da “lógica da economia 

envolvente”, o “Milagre Brasileiro” ocorrido de 1967 a 1972, trouxe aliada à questão 

do desenvolvimento, a industrialização do campo por meio das inovações nas áreas 

urbanas e rurais, como a implementação e investimento no transporte via rodovias e 

consolidação de áreas industriais. 

 Ao expandir a industrialização para a produção rural, os agricultores mais 

descapitalizados (GUANZIROLI et all, 2001), perderam espaço para o domínio do 

grande capital, pois estavam desarmados frente à concorrência com a agricultura 

patronal mais capitalizada, devido, também ao mercado criado, na medida em que 

essa industrialização se instala no campo. Soma-se, o crescimento das novas 

tecnologias relacionadas ao aumento e melhoramento da produtividade agrícola, 

ampliando-se o mercado de bens e insumos, destinados a fornecer materiais 

necessários e vinculados à aquisição de sementes, por exemplo, em que, cada vez 

mais, cria a demanda por investimentos na produção a fim de “vencer” a 

concorrência por uma fatia do mercado consumidor. 

 

A dinâmica da recriação/destruição da pequena propriedade na 
década dos sessenta/setenta no Brasil, portanto, é mais ou menos a 
seguinte: na fase de subida do ciclo econômico, as pequenas 
propriedades são engolidas naquelas regiões de maior 
desenvolvimento capitalista no campo e empurradas para a fronteira, 
na maioria das vezes na forma de pequenos posseiros. Na fase de 
descenso do ciclo, as pequenas propriedades se expandem, é 
verdade, mesmo em certas regiões de maior desenvolvimento 
capitalista e/ou de estrutura agrária consolidada. Mas essa expansão 
é sempre limitada em termos absolutos e quase nunca significa 
também um crescimento relativo, pois em termos mais gerais, do 
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país ou mesmo das regiões, a grande propriedade no Brasil vem 
crescendo sempre a taxas superiores às das pequenas.  

(SILVA, 1989, p. 32). 

 

 Na compreensão da construção desta tese, “pequena produção” se refere no 

máximo ao conceito de agricultores em “vias de capitalização” ou “descapitalizados” 

(GUANZIROLI et all, 2001), desvinculando a ideia de agricultura familiar com 

“pequena produção”, num contexto de classificação meramente produtivista, 

conforme já exposto sob os argumentos da contribuição de Abramovay (1998). 

 Desta feita, Silva (1989) aponta a desigualdade na relação com o mercado 

agrícola brasileiro entre agricultura patronal e familiar, em especial as menos 

capitalizadas, tendo por conseqüência o incentivo à especialização das culturas, por 

meio das grandes monoculturas ou criações, como a pecuária extensiva, a soja e a 

cana-de-açúcar. Ao tempo que, as primeiras modalidades de crédito rural para 

agricultores mais descapitalizados, tinham fortes tendências quanto à especialização 

das culturas, gerando não somente expectativas junto à agricultura familiar em 

adaptar-se, quanto à exclusão dos que estavam em substancial desigualdade de 

competição, muitas vezes norteados por fatores proeminentes e determinantes do 

campo decisório familiar e menos por capacidade de adaptação a esta modalidade 

produtiva. 

“O modelo não é mais o do agricultor-empresário, mas o do agricultor-

camponês que domina tecnologias, toma decisões sobre o modo de produzir e 

trabalhar” (SCHNEIDER, 2003). Nesta leitura, enfatiza-se a transformação ocorrida e 

o reconhecimento da agricultura familiar como possibilidade de desenvolvimento no 

campo, expressa no aparecimento das linhas de crédito em uma política pública 

voltada a um modelo particular, no caso o Programa de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – Pronaf, que se configura em atender o modelo da unidade 

produtiva familiar, quanto sua capitalização e contratação de força de trabalho 

assalariada para definir os limites de empréstimo. 

Silva (1999), enfatiza o aumento das atividades não-agrícolas indicando que 

apesar de ter ainda uma população em ocupações agrícolas, inseridas 

significativamente na unidades produtivas menos capitalizadas, sofre ainda a 

influência da atual configuração do novo rural brasileiro, em que principalmente os 

mais jovens entram nas estatísticas das ocupações não-agrícolas, devido à falta de 

perspectivas no campo voltadas a este público. Com a crescente queda na renda do 
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agricultor menos capitalizado, este lança mão de novas formas de ocupação a fim 

de complementar sua renda, como o trabalho sazonal, onde deixa sua propriedade 

para trabalhar na época de colheita em outras unidades produtivas, contribuindo 

para o aumento do trabalho temporário no campo. 

 A ocupação não-agrícola ganha cada vez mais espaço entre uma população 

desempregada, com renda familiar diminuída e de difícil manutenção da pequena 

propriedade com rendimentos satisfatórios (SILVA, 1999). O autor evidencia que as 

regiões onde prevalece a maior parte da população nas ocupações agrícolas com 

carteira assinada, são justamente aquelas inseridas na Região Centro-sul de maior 

peso na produção agrícola brasileira, ou seja, onde a industrialização da agricultura 

atuou de forma mais influente, traduzindo a oferta de empregos com carteira 

assinada nas grandes propriedades, muitas vezes com emprego força de trabalho 

especializada, mas sem deixar de procurar ainda assim, a mão-de-obra temporária. 

Observa ainda que a ocupação não-agrícola com carteira assinada é 

expressivamente maior que a agrícola, confirmando a posição desta atualmente no 

Brasil e sua influência igualmente relevante no campo. Para enriquecimento, o autor 

traz ainda a reflexão, em meio as exposições anteriores: “Mas uma política de 

emprego rural não deve centrar-se apenas na reforma agrária e na criação de 

ocupações não-agrícolas” (SILVA, 1999, p. 30). Ao mesmo tempo que reconhece o 

expressivo crescimento destas ocupações no rural, reitera a importância da “infra-

estrutura adequada – luz, água, esgoto, saneamento básico, creches, escolas, 

hospitais, dentre outros”, como essenciais a construção da qualidade de vida no 

rural, respaldado nos estudos em que se observou menores índices de pobreza 

rural, quanto maior o grau de urbanização expandida ao interior dos estados em que 

se deu este processo. Traz em soma aos demais autores, variáveis importantes para 

a construção do “campo decisório familiar”, que permitem compreender as várias 

formas de adaptação, como também, o uso alternativo do crédito. 

O Campo Decisório Familiar possui inúmeras possibilidades de combinações 

de variáveis, mensuráveis segundo indicadores que permitem serem classificados a 

partir das contribuições das Ciências Sociais, mas sem estarem limitados as 

mesmas. O Quadro 05 a seguir, tenta expor de forma breve e resumida, tendo 

conhecimento da amplitude deste campo, os conceitos quanto à agricultura familiar 

que podem ser variáveis junto aos processos de adaptação que constituem as 

unidades familiares. 
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Contribuições gerais sobre agricultura familiar  
na composição do Campo Decisório Familiar Matriz 
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 Quadro 05 – Contribuições teóricas gerais sobre agricultura familiar na composição do 
Campo Decisório Familiar Matriz. Fonte: Elaboração própria. 
   

 O Campo Decisório Familiar exposto acima é antes, ponto de partida 

referencial para a construção de um Campo único de uma família em particular. 

Pode ser chamado de Campo Decisório Familiar Matriz. Fundamentado nas teorias 

encontradas sobre a agricultura familiar, das quais se retiram variáveis expressivas 

quanto a lógica presente na mesma, capazes de orientar suas ações. 

 Uma vez construindo a lógica familiar a partir do Campo Matriz, é possível 

identificar outras variáveis particulares e talvez únicas, configurando o que se 

poderia chamar de Campo Decisório Familiar Específico, determinante na 

compreensão do uso alternativo do crédito. Assim, enquanto o Campo Decisório 

Familiar Matriz é construído a partir das contribuições teóricas, o Campo Decisório 

Familiar Específico é elaborado de acordo o estudo feito sobre uma família ou um 

conjunto delas em amostra.  

 No entanto, pelo fato do Campo Decisório Familiar ser específico e particular 

a cada família, não significa que seja imutável. Ele está continuamente sujeito às 

mudanças nos processos sociais, culturais e econômicos inerentes à própria família, 

como alterações na hierarquia familiar, crescimento do peso da opinião feminina nos 

assuntos domésticos, conflito geracional, dentre outras muitas possibilidades. É sua 

característica, a mutabilidade. Por estar em constante processo de estruturação e 

reestruturação. Seu estudo revela uma espécie de “fotografia” do momento 
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estudado. Que pode permanecer ou não por algum período de tempo, como meses 

ou anos.  

Estudar o Campo Decisório Familiar Específico de uma única família, pode 

resultar em outra Tese. A opção desta foi elaborar um Campo Específico de uma 

amostra, na intenção de oferecer maior consistência metodológica. No entanto, 

antes de prosseguir na aplicação dos conceitos abordados, é interessante 

fundamentar ainda mais a tomada de decisão pelo redirecionamento do crédito. 

Construindo de maneira sólida e mais firme o possível, nosso campo decisório 

familiar. 

 

2.2. AGRICULTURA FAMILIAR E O CRÉDITO. 

 

 Como já exposto, a agricultura familiar vem relacionando-se com o crédito 

rural desde antes da proposição e execução de uma modalidade específica como o 

Pronaf (presente desde 1996). Ainda sem ocorrer a intenção de repetir um ponto já 

abordado, apenas para reiterar sua importância, a relação entre crédito e unidade 

familiar foi historicamente protagonizada pelos agricultores mais capitalizados em 

detrimento dos menos capitalizados. Que deveriam ser capazes de participar do 

mercado e sua dinâmica, tanto quanto a agricultura patronal. 

 Partindo deste ponto, tomando uma intencionalidade da LogGov em mostrar a  

adequação da agricultura familiar à economia de mercado, no tocante ao 

fornecimento de alimentos, matérias-primas e outras atividades inerentes, soma-se a 

tentativa de apontar a identidade do campesinato que, uma vez portadora de uma 

lógica social e econômica diferenciada, poderia exercer papel protagônico em um 

projeto de desenvolvimento econômico rural. Wanderley (1996), como já 

ressaltamos, observa que as transformações ocorridas junto ao agricultor familiar 

dito moderno, que se reproduz nas sociedades capitalistas, capaz de adaptar-se ao 

contexto particular dessas sociedades, não representam uma ruptura total e 

definitiva com as formas anteriores, mas um agricultor portador de uma tradição 

camponesa, passível de novas formas de adaptação frente às novas exigências da 

sociedade. 

 Este agricultor e sua unidade familiar vivenciaram diversos momentos, em 

que o crédito rural foi construindo sua trajetória até o perfil atual. Segundo Schneider 

(2003), o crédito rural no Brasil, em sua maior parte, estava concentrada até 1930 
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nas mãos de comerciantes e exportadores, que tinham como garantia a propriedade 

rural e a produção, sendo esta última também como forma de pagamento. Na 

mesma década de 30, o Banco do Brasil passou a atuar no financiamento e compra 

do café. Já a partir de meados da década de 60, a política agrícola promoveu 

expressivo crescimento do crédito rural e sua participação na economia. 

 Ainda Silva (1999) nos traz o relevante papel do crédito rural na consolidação 

dos complexos agroindustriais brasileiros, por meio da implementação da Revolução 

Verde que visava o progresso tecnológico no campo. Assim, os agricultores mais 

capitalizados tiveram acesso à modernização agrícola brasileira nas décadas de 80 

e 90 com o apoio do Estado, segundo um modelo de incentivos fiscais, comerciais, 

assistência técnica, pesquisa e crédito barato. O autor ainda posiciona as 

dificuldades encontradas atualmente pelos agricultores menos capitalizados, 

decorrentes do acesso desigual a esta modernização agrícola. 

 O espaço para o acesso ao crédito rural por parte das unidades familiares 

menos capitalizadas, ganha maior proporção e expressão ainda nos anos 90, 

através da luta dos movimentos representativos da agricultura familiar brasileira. 

Após 1994, com o marco simbólico do “I Grito da Terra”, concentrador dos 

movimentos sociais rurais em marcha para Brasília, o embrião do que viria a ser o 

Pronaf surge como PROVAP, Programa de Valorização do Pequeno Agricultor. 

Assim, a agricultura familiar é inserida de maneira concreta na agenda pública 

governamental. Tendo seu desdobramento através da implementação do Pronaf, 

inicialmente para custeio, seguido da redução dos juros e aplicação dos recursos 

destinados a investimentos, capacitação, pesquisa, infraestrutura e serviços 

municipais (SCHNEIDER, 2003). 

 Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2012), o número de 

contratos e volume de recursos do primeiro período do Pronaf de 1996 a 1998, foi de 

332.828 contratos em 1996, com recursos na ordem dos R$ 649.795,00, 

correspondendo a uma média de R$ 1.952,30 por contrato. Em 1997, os 496.550 

contratos tiveram R$ 1.637.440,00 em recursos, sendo R$ 3.297,60 na média por 

contrato. Ainda em 1998, os 709.906 contratos contaram com R$ 1.814.972,00 em 

recursos, sendo R$ 2.556,60 em média por contrato. No capítulo seguinte serão 

expostos valores mais atuais no quadro 06, referentes aos contratos e valores na 

Bahia, que ressaltam ainda mais o caminho percorrido pelo programa. 
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 Tomando os valores apresentados, percebe-se que nos três primeiros anos 

do programa o número de contratos dobrou e o número de recursos triplicou em 

relação ao primeiro ano. É importante ressaltar, no entanto, que os valores médios 

dos contratos variam bastante entre regiões e unidades da federação. Embora maior 

parte dos recursos tenham se destinado aos agricultores mais capitalizados, ainda 

assim, o número de contratos aumentou devido o acesso dos menos capitalizados.  

O crédito rural, atualmente, está mais próximo e acessível da unidade familiar. 

Igualmente entra no seu espaço de tomada de decisão, como lidar com o dinheiro 

do crédito frente sua reprodução de vida.  A tomada do crédito como alternativa é 

nova característica adaptativa, que acrescenta mais possibilidade de decisão como 

exposto no quadro 04. Junto a esta nova alternativa, nasce o desdobramento para 

outra, que é o próprio uso alternativo. Tomando aspectos da contribuição teórica dos 

autores tratados anteriormente e selecionando os que mais se aproximam para 

explicar o uso alternativo (três deles), é possível abordar interessantes pontos que 

nos revelam o redirecionamento como opção relevante para algumas famílias que 

acessam o crédito. 

 O agricultor familiar, como assinalado no Quadro 03, que redireciona para 

atividades não-agrícolas, condiz com as características do novo rural expresso em 

Silva (1999); O redirecionamento como nova estratégia, condiz com Carneiro (1999), 

enquanto fruto da condição da família como unidade social, não mera unidade de 

produção; Já em Wanderley (1996), seria como capacidade de adaptação devido 

suas particularidades frente o processo histórico social.  

Conforme o que será apresentado no próximo capítulo, a presente pesquisa 

se deparou com redirecionamentos expressivos para o consumo de serviços na 

ordem de 8,5% em média e de bens em torno de 60% para redirecionamento total 

do valor tomado e 30% para parcial em média. O que poderia caracterizar a 

aplicação do dinheiro em serviços e bens distantes da natureza agrícola da atividade 

contratada? A própria inserção da LogFam no contexto do novo rural brasileiro.  

Embora com uma renda baixa, o agricultor menos capitalizado, lança mão de 

formas alternativas de complementação da renda, ainda que venha do dinheiro 

tomado como empréstimo. Assim, a reprodução de vida na unidade familiar, 

incorpora novas demandas que se traduzem como essenciais para a família, em um 

novo rural onde os serviços e bens almejados pelos habitantes do urbano, 

extrapolam as fronteiras e se expandem no rural como infra-estrutura de luz, água, 
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esgoto, saneamento básico, creches, escolas, hospitais, eletrodomésticos e 

transporte (SILVA, 1999). Explicando boa parte dos redirecionamentos para a 

aquisição de freezer, aparelho de televisão, máquina de lavar, fogão, geladeira, 

material de construção para reforma da casa, bicicleta, carrinho de mão, 

computador, antena parabólica e moto. 

Muitas destas aquisições condizem ainda mais com a dinamicidade na 

ocupação em atividades não-agrícolas, pois são utilizadas para geração de renda 

alternativa para a família, como no caso das motos convertidas em “Moto-Táxi”, 

freezers para acondicionar produtos a serem vendidos na comunidade local e 

entorno, a máquina de lavar utilizada para a lavagem de roupa não só da família, 

mas também de terceiros como prestação de serviço, carrinho de mão para 

pequenos “fretes”, como levar as compras de alguém ou mesmo itens como 

eletrodomésticos ou móveis de um local para outro. Em consenso com as 

características do novo rural brasileiro, presentes no contexto social de 

representativa parcela da agricultura familiar brasileira, segundo Silva (1999).  

 Para Carneiro (1999), a unidade familiar é baseada principalmente na íntima 

relação entre relações de trabalho e laços de parentesco, configurando espaço de 

decisão entre os caminhos alternativos possíveis para a reprodução social. O uso 

alternativo poderia entrar no mérito teórico da autora, enquanto nova estratégia de 

reprodução de vida somada as outras opções adaptativas. O crédito redirecionado 

seria para usufruto da família como um todo diante da mesma como unidade social, 

representado nas aplicações para tratamento de doenças, benfeitorias na casa 

principal ou dos filhos e o usufruto de bens e serviços que não geram renda, mas 

atendem uma demanda interna, seja de entretenimento ou mesmo a realização de 

um sonho, segundo a visão da unidade familiar, como estar conectada a internet ou 

possuir um telefone, para estar sempre em contato com os parentes que moram 

distante. 

 O ponto chave tomando a argumentação teórica da autora, estaria na 

característica plástica e mutante da unidade familiar, em elaborar novas estratégias 

(CARNEIRO, 1999), cabendo ao uso alternativo espaço concreto entre as decisões 

possíveis e moralmente aceitas pela família, capaz de adaptar-se econômica e 

socialmente. Esta ideia de plasticidade na agricultura familiar que a autora traz, é 

primordial para compreender sua característica adaptativa, assim como a variedade 

de soluções em aplicação do crédito redirecionado, tanto de forma total, quanto 
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parcial, combinada com a aplicação do restante na atividade contratada, ao mesmo 

tempo aplicando em atividade fora da finalidade, mas geradora de renda. Sendo 

possível encontrar aqueles preocupados com o “nome”, ou seja, não ter restrições 

cadastrais no comércio, mas capazes de traçar estratégias que permitam 

redirecionar e serem ainda assim adimplentes.    

 A plasticidade explica em boa parte, alguns resultados obtidos em que 

mesmo na adimplência, ocorre o desvio do crédito. A preocupação com o “nome” 

fruto dos mecanismos de coerção bancária (devido o cadastramento nos serviços de 

proteção ao crédito), não é por si só, condição para evitar o redirecionamento. Mas 

antes, o agricultor toma o pagamento do empréstimo como o ponto central para a 

manutenção do nome. Assim pode lançar mão de um tipo de redirecionamento total 

ou parcial, capaz de permitir ainda o pagamento da dívida e manter esta opção 

sempre à disposição da família. Em resumo, a questão de possuir o “nome limpo” 

(CPF sem restrições bancárias), tomado como ligado a sentimentos de honra, em 

verdade se traduz nos redirecionantes adimplentes, como uma estratégia de ter 

suas possibilidades de reprodução de vida sempre à disposição. 

 Assim, as características que Carneiro (1999) refere a respeito da agricultura 

familiar, principalmente a plasticidade, permite para que o campo de possibilidades 

da unidade familiar, determinado de seu campo decisório, seja modificado e 

(re)construído historicamente, atendendo as características particulares de 

adaptação Wanderley (1996). O “agricultor de tradição camponesa”, para esta 

autora, não rompe com sua tradição, mas antes, promove sua adaptação frente as 

exigências da economia envolvente.  

 A unidade familiar brasileira tem acesso ao dinheiro, a princípio, por meio da 

venda de sua produção ou de sua força de trabalho ainda que temporária. No 

momento em que historicamente se depara com a Revolução Verde, o crédito ainda 

distante dos menos capitalizados, já configura no horizonte uma nova perspectiva de 

ter dinheiro na posse da família. Materializada através do pronaf, surge uma nova 

forma de trazer dinheiro para a unidade familiar, que não rompe com sua tradição 

camponesa, mas permite construir novas possibilidades de uso do mesmo, no 

entanto, com a variável da responsabilidade em pagar o crédito tomado, sempre que 

possível. 

 Quando Wanderley (1996) trata da existência de agriculturas familiares em 

detrimento de uma agricultura familiar generalizante, consolida a plasticidade da 
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tradição camponesa. Portanto, o campo decisório familiar assume diferentes 

configurações dependendo dos processos históricos sociais vivenciados. 

Determinando as diversas maneiras de como a unidade familiar, visualiza e constrói 

uma decisão moralmente aceita entre seus membros. Que engloba o uso alternativo 

ou não do crédito e ainda, o pagamento ou não do mesmo. 

 No próximo capítulo observaremos estes fatores, quando os resultados 

obtidos na pesquisa serão expostos e interpretados sob o viés do campo decisório 

familiar, ou melhor, da visão do agricultor e sua família. Neste sentido, faremos a 

avaliação de impactos não esperados e sua tipologia em positivo ou negativo. 
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III. USO ALTERNATIVO DO PRONAF B, ENTRE O DESVIO E O 

REDIRECIONAMENTO. 

 

É necessário antes, a exposição do contexto no qual, a amostra que 

escolhemos para o estudo de caso foi retirada, incluindo a importância de 

caracterizar espacialmente o local e o entorno em que as famílias residem. Soma-se 

a esta, a caracterização da operacionalização do Pronaf B no contexto da amostra, 

retirada em meio a um ambiente de expressividade como o Recôncavo Baiano. 

 

3.1. PERFIL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO RECÔNCAVO BAIANO. 

 

 O Recôncavo Baiano é a região localizada no entorno da Baía de Todos os 

Santos, abrangendo desde o litoral até o interior do estado que envolve a própria 

Baía. Região de grande riqueza histórica e cultural, principalmente devido sua 

herança africana. Conta com a produção de petróleo, parques industriais, 

agroindústrias, pecuária e agricultura: cana de açúcar, frutas tropicais, mandioca, 

pinho, laranja e fumo. 

  O município de Governador Mangabeira está localizado no Recôncavo 

Meridional Baiano, distando 125 km da capital do estado, Salvador.  Sua população 

segundo o último censo de 2010 (IBGE, 2013) é de aproximadamente 19.819 

habitantes, sua área é de 106.317 km². A população urbana atende a 37,43% dos 

habitantes, sendo a população residente no rural em 12.401 pessoas. Possui altitude 

próxima dos 200 m acima do nível do mar e clima tropical quente e úmido. A maior 

parte das chuvas ocorre entre março e junho, tendo pluviosidade média anual de 

1.224 mm. A renda média mensal dos habitantes residentes no rural é de R$ 791,69, 

contra R$ 1.855,98 do urbano. Tendo PIB per capita de R$ 5.742,64 e PIB R$ 92,9 

milhões. O setor de serviços atende a 60,8% do PIB municipal, seguido do setor 

industrial com 20,8% e a agricultura 18,4%. Está próximo de municípios com 

expressivo desenvolvimento comercial, sendo Cruz das Almas a 20km e Santo 

Antônio de Jesus a 55km. 

Na agricultura a produção se diversifica em amendoim, mandioca, feijão, 

milho, banana, côco, café, laranja, limão, maracujá, abacaxi, batata-doce e fumo. O 

fumo foi bastante expressivo em períodos históricos anteriores, contando inclusive, 

com uma significativa unidade de produção de charutos e derivados no município. A 
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pecuária tem a presença de bovinos, galinhas, frangos, leite de vaca, mel de abelha, 

ovinos, ovos de galinha e suínos. Com destaque para a produção e venda da carne 

de frango e seus derivados na região. 

 Nos distritos onde foi retirada a amostra, Carpina, Jacarezinho, Meio de 

Campo, Furtado e Brejos, encontra-se um contexto espacial semelhante, com a 

concentração de casas sede nas áreas centrais dos distritos e a unidade produtiva 

mais distante, como também a moradia na própria unidade, em sua maioria 

minifúndios inferior a um hectare. Predomina o sistema pecuária/policultura, 

tomando por referência as tipologias presentes em Guanziroli et al (2001), 

combinando sistemas de criação de bovinos, caprinos e suínos (em pequenas 

quantidades, muitas vezes reduzidas a uma ou duas unidades), com as culturas de 

feijão/milho/mandioca. Além da criação de pequenos animais para autoconsumo e 

comercialização como galinhas e outras aves de pequeno porte. 

 A maior parte da produção familiar é para autoconsumo, ainda que exista a 

venda dos excedentes, escassos na maior parte do ano. As fruteiras e os pequenos 

animais ganham destaque no autoconsumo. No entanto, não é suficiente para as 

necessidades da família, que recorrem aos mercados para compra da alimentação. 

Os excedentes, quando existem, são vendidos diretamente a vizinhos ou clientes 

prévios na sede. Poucos recorrem à venda direta na feira livre, preferindo negociar 

com intermediários.  

A posse da terra se dá por meio de proprietários, posseiros e comandatários, 

uma espécie de arrendamento da terra. Muitas terras são fruto da subdivisão da 

unidade familiar para filhos. A propriedade de outras, são originárias de 

indenizações para empregados que trabalhavam em sistema conhecido na região 

como “arrendeiros”. Em troca de uma parte pequena de terra do patrão para 

produção própria, trabalhavam em quantidade de dias para o dono da terra. Com o 

avanço da fiscalização trabalhista, este sistema deixou de existir e muitos dos 

antigos trabalhadores receberam terras como parte da indenização ou casas nas 

áreas urbanas distritais. 

  

3.2. OPERACIONALIZAÇÃO DO PRONAF B NA BAHIA. 

 

 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf, 

iniciado em 1996, realizou diversas mudanças ao longo dos anos em suas regras, 
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no sentido da ampliação do acesso e o atendimento de demandas particulares aos 

trabalhadores rurais. Tornando-se um programa mais abrangente, o Pronaf de 1996 

a 1999, concentrou contratos e recursos, principalmente crédito para custeio, na 

Região Sul do Brasil. No início, concentrou créditos onde existia maior força 

econômica da agricultura familiar, segundo Abramovay (1999).  

Após 1999 o programa ganhou mais capilaridade, ampliando o número de 

contratos no Nordeste em 31%, no entanto, reduzindo a proporção de recursos em 

15%. Em 2006, o número de contratos foi duplicado e o volume de recursos também 

encontrou aumento expressivo. Na Bahia, o programa cresceu entre 1999 a 2001, 

ampliando os poucos contratos de 1999, passando dos 42 mil em 2000 para 72 mil 

em 2001 (MDA, 2012). É relevante perceber que o Pronaf B, surge na Bahia a partir 

de 1999, corroborando o pressuposto de um aumento de investimento nestes 

agricultores do estado. 

 A seguir, no Quadro 06, é possível acompanhar a evolução dos contratos pelo 

Pronaf na Bahia.  

 

 A A/C B C D E Outros Total 

2000 4.096 35 13.818 24.364 15.011 0 131 57.455 

2001 2.263 228 32.791 27.639 8.987 0 0 71.908 

2002 2.856 97 44.674 29.386 10.474 0 0 87.487 

2003 2.658 15 21.785 47.309 12.151 293 0 84.211 

2004 3.314 271 74.600 47.334 10.489 598 744 137.350 

2005 1.632 573 84.415 43.319 10.820 735 1.237 142.731 

2006 1.362 845 87.006 44.998 12.296 681 1.698 148.886 
Quadro 06 - Número de contratos financiados pelo PRONAF na Bahia, por ano fiscal, 2000-
2006 e modalidade. Fonte: MDA. 

 

 A participação do grupo B foi responsável por quase 60% dos contratos em 

2006, compondo significativo aumento de oferta para o perfil de agricultor desta 

modalidade. O Censo Agropecuário de 2006, estimou 623.120 agricultores familiares 

na Bahia (IBGE, 2013). Cerca de 89,1% das unidades produtivas em 37,9% da área, 

responsável por 39,8% da produção agropecuária do estado. 

  As entrevistas com as instituições que operacionalizam o Pronaf na região, O 

Banco do Nordeste e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Governador 

Mangabeira, revelaram que o número de desvios era significativo no início do 

programa na região: ”No início, principalmente quando a maior parte dos contratos 

era acompanhada pelo EBDA e a gestão municipal, tinham mais desvios”, declara o 
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Presidente do Sindicato. Em parte, consideram, pela forma que era 

operacionalizado, com a realização de reuniões públicas e entrega dos cheques por 

políticos locais. Nem todo agricultor tinha a consciência de que se tratava de um 

empréstimo. Soma-se a existência de mais de uma pessoa da unidade familiar que 

obtinha os recursos. Vale ressaltar, que esta realidade não ocorria mais no período 

estudado pela tese, nos mostrando que os desvios atuais são realizados com a 

plena consciência de que se trata de um empréstimo. 

 A partir das mudanças na regras, tornando-se mais rígidas, os desvios foram 

reduzidos e o número de projetos aumentou desde 2002. “O Banco do Nordeste 

vem ampliando a oferta de crédito e intensificando a fiscalização, chegando até 30% 

dos contratos sem o aviso da visita”, declara o técnico do Banco do Nordeste. 

 A Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, EBDA, é responsável pela 

elaboração dos projetos e a extensão rural. Vale ressaltar o déficit no quadro de 

funcionários na EBDA regional com sede em Cruz das Almas, que atende quatro 

municípios, entre eles Governador Mangabeira. No entanto, a demanda aumenta ao 

longo dos anos. Devido o quadro de técnicos restrito, o acesso da EBDA aos 

agricultores ocorre por intermédio das associações locais, principalmente nas 

reuniões. No tocante a repasse de informações e outras interações. 

 Foi perceptível a forte presença do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Governador Mangabeira, enquanto instituição atuante no fornecimento das DAPs e 

acompanhamento dos agricultores, exercendo a assistência técnica diante das 

deficiências das instituições de extensão rural. Modelo que se estende por outros 

sindicatos da região. Tendo em 2006 a elaboração de 1.118 projetos através dos 

mesmos, os funcionários do sindicato fazem o cadastro dos agricultores do Pronaf 

B, que são supervisionados pelos técnicos da EBDA, em detrimento dos demais 

grupos do programa que recebem a elaboração direta dos técnicos. Os sindicatos, 

portanto, ampliam sua atuação antes limitada à previdência e saúde, 

operacionalizando o Pronaf e aproximando-se da realidade produtiva nas unidades 

familiares. É característica peculiar de um modelo sindical rural presente na região 

do recôncavo baiano. 

 Em relação aos bancos, o Banco do Nordeste, sediado em Santo Antônio de 

Jesus e que atende 31 municípios, foi convidado pelo Sindicato de Governador 

Mangabeira, diante da deficiente atuação da EBDA, para executar o Pronaf B no 

município, por meio do programa Agroamigo, que operacionaliza a oferta de 
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microcrédito pelo BNB. O período selecionado para o estudo de caso, compreende o 

tempo em que esta parceria já estava estabelecida. O Banco do Nordeste possui 

exigências maiores e faz acompanhamento mais próximo das unidades familiares, 

inclusive com a visita entre 10% até 30% dos contratos, para fiscalização e 

acompanhamento da aplicação do crédito na atividade contratada. Faz visita 

surpresa onde houver suspeita de desvio, com encaminhamento à ouvidoria do 

MDA. 

 É interessante destacar, quando a inadimplência alcança números 

expressivos em alguma agência, a concessão dos créditos é logo suspensa. Em 

uma reunião entre os parceiros, as causas da inadimplência são levantadas e 

procura-se uma solução, geralmente a renegociação de dívidas. O que denota uma 

dificuldade por parte do banco, em lidar com os chamados desvios. 

 Portanto, exposta a caracterização do contexto da amostra e o ambiente de 

operacionalização do Pronaf B na Bahia, é relevante prosseguir quanto aos dados 

levantados e a identificação da lógica na agricultura familiar. 

 

3.3. DADOS LEVANTADOS E IDENTIFICAÇÃO DA LÓGICA FAMILIAR. 

 

Os dados foram levantados no município de Governador Mangabeira – BA, 

através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município e Banco do Nordeste, 

tomando uma amostra representativa não probabilística, devido ser a técnica mais 

apropriada para a compreensão da lógica da agricultura familiar por meio do estudo 

de caso. As dificuldades ocorreram no âmbito do deslocamento entre as 

comunidades e a localização das unidades familiares, no entanto a própria 

concentração de contratantes numa mesma área, facilitou a aplicação de 

questionário. O recorte temporal entre 2011 a 2013, nos forneceu a amostra, 

segundo os registros a seguir: 

- Em 2011: 429 contratos e 39 desvios; 

- Em 2012: 229 contratos e 17 desvios; 

- Em 2013: 618 contratos e 53 desvios. 

 

  Uma certa constante na proporção dos desvios, permanece ao longo dos três 

anos, embora seja o período exposto pelas instituições, como de significativo 

aumento nas fiscalizações. Os redirecionamentos ocorreram em torno de 9% dos 
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contratos em 2011, 7,4% em 2012 e 8,5% em 2013. Configurando a sua existência, 

mesmo diante da melhora da fiscalização, comparando a fala do técnico do Banco 

do Nordeste (exposta adiante), em que a questão do desvio não se restringe a 

problemas de fiscalização, mas sim, é uma opção adaptativa da unidade familiar. 

Deixar de optar por este caminho devido a intensificação da fiscalização, é mais pela 

dificuldade de acesso a esta opção, e menos a de um agricultor-empreendedor 

disciplinado. 

 É observada uma constante no número de redirecionamentos, enfatizando a 

decisão por uma das cinco opções identificadas nas discussões teóricas, 

apresentadas no quadro 04, que trata das opções de adaptações comuns no Campo 

Decisório Familiar: “Uso alternativo de crédito contratado, para exercer atividade 

específica na unidade familiar ou adquirir bens ou serviços de demanda familiar”. É 

evidente que o estudo de caso reflete a situação específica da amostra estudada, 

mas é possível legitimar que o ocorrido em Governador Mangabeira, condiz com as 

opções de adaptações comuns no Campo Decisório Familiar aplicável em outras 

realidades, assim como, por exemplo, a ocupação em atividades temporárias 

agrícolas e não agrícolas. 

Uma vez possuindo o número de redirecionamentos do crédito, a aplicação 

do estudo de caso a partir de uma amostra não probabilística foi utilizada com a 

tentativa de abranger no mínimo 80% ou sua totalidade de unidades familiares com 

ocorrência de desvio, para maior riqueza da amostra e confiança metodológica. 

Assim, em meio as dificuldades pertinentes da pesquisa de campo, como dificuldade 

de acesso aos redirecionantes, seja pelo desencontro do horário em que está em 

casa, recusa na aplicação do questionário ou mesmo novo endereço desconhecido, 

foram aplicadas as seguintes quantidades de questionários: 

- Em 2011: 39 desvios, com a aplicação de 30 questionários. 

- Em 2012: 17 desvios, com a aplicação de 15 questionários. 

- Em 2013: 53 desvios, com a aplicação de 45 questionários. 

  

 O ano de 2011 teve quase 77% de questionários aplicados na amostra 

representativa de 39 redirecionamentos, enquanto 2012 teve em torno de 88% dos 

17 desvios contemplados e 2013 aproximadamente 85% dos 53 usos alternativos. 

Os questionários estavam estruturados com questões fechadas e abertas dada a 

lógica da agricultura familiar passível de ser identificada em cada unidade familiar 
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estudada. Foram utilizados cinco indicadores primários, que agrupavam vinte 

indicadores secundários que os subsidiavam.  

 

Indicador Primário Indicador Secundário 

Identificação da Unidade Familiar Família; Localidade; Características da 
localidade (física e geográfica da 
Unidade Familiar, renda, gestão, outras). 

Identificação de “contaminação” na 
pesquisa 

Acesso da família a programas 
sociais/benefícios (seguridade social);  
Membros da família que utilizam o valor 
ou os valores dos programas 
sociais/benefícios. 

Ocupação e constituição da renda Responsável ou responsáveis pela 
renda principal; Número de membros 
que moram na unidade familiar; Número 
de membros que moram fora da unidade 
familiar; Membros com ocupação; 
Membros com ocupação remunerada 
fora da unidade familiar; Membros com 
ocupação na unidade familiar que geram 
renda. 

Comparativo de redirecionamento ex ou 
post contrato 

Motivação para contratar o crédito; 
Motivação da necessidade de contratar 
crédito para uma atividade, tendo em 
vista redirecionar na compra/contrato do 
objeto/serviço; Motivação da 
necessidade em redirecionar para a 
compra/contrato do objeto/serviço;  
Produtos/serviços 
adquiridos/contratados. 

Efetividade no cotidiano dos 
contratantes com redirecionamento 

Como o produto/serviço adquirido 
contribuiu de no cotidiano; Diferença na 
vida antes e depois do redirecionamento 
do crédito; Realização de novo contrato; 
Realização de novo redirecionamento; 
Observações pertinentes abertas 
(adimplente ou inadimplente). 

Quadro 07 – Indicadores primários e secundários da pesquisa. Fonte: Própria. 

 

Os indicadores foram assim estruturados buscando apreender as variáveis, 

que estruturam a variável principal, sendo constituídas por meio dos indicadores: 

“Identificação da Unidade Familiar”, “Identificação de “contaminação” na pesquisa” e 

“Ocupação e constituição da renda”, “Comparativo de redirecionamento ex ou post 

contrato” e “Efetividade no cotidiano dos contratantes com redirecionamento”. A 
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lógica da unidade familiar constitui a variável principal, idependente. E o programa a 

variável dependente. 

Vale ressaltar que nas reuniões das Associações de Trabalhadores Rurais 

nos distritos, foi possível encontrar diversos dos casos de redirecionamento, 

principalmente dos adimplentes, que em sua maioria passaram despercebidos pelo 

Banco. Facilitando a aplicação dos questionários. Muitos agricultores se mostravam 

fechados para falar da temática, na maior parte das vezes pelo sentimento de haver 

feito “alguma coisa errada”, mas se tornavam menos resistentes quando recebiam a 

explicação dos objetivos da pesquisa. 

 Os dados referentes ao número de redirecionamentos do crédito foram 

coletados, sem levar em conta adimplentes e inadimplentes. Este registro teve de 

ser realizado durante a aplicação dos questionários. Sendo de suma importância 

trazer novamente a ideia de que redirecionamento do crédito, não necessariamente 

está relacionado com inadimplência. No entanto, é perceptível nas entrevistas com 

as instituições, principalmente o Banco do Nordeste, a preocupação com o desvio de 

crédito quando gera a inadimplência.  

Portanto, até que ponto a fiscalização dos 30% dos contratos, está 

relacionada com o interesse pela mera aplicação correta do crédito na atividade 

contratada? 

Na fala do técnico do Banco do Nordeste na região, foi possível verificar que, 

para o Banco, uma maior fiscalização reduz a inadimplência, devido uma ótica em 

que a preocupação não esta no chamado desvio em si, mas no “calote” que pode 

levar do agricultor desviante: “Antes de operacionalizar o microcrédito em 

Mangabeira, existiam muitos casos de desvio do dinheiro emprestado. Ainda 

existem alguns, pois identificamos e notificamos, mas creio que temos uma queda 

significativa com a fiscalização de até 30% dos contratos. Acredito que a motivação 

pelo desvio, esteja justamente na dificuldade de fiscalização que vem melhorando 

nos últimos anos”, fala em resposta ao item 04 do “Roteiro de Entrevista para os 

Atores Institucionais”: “A que se deve, na visão da instituição, a motivação do 

contratante em desviar o crédito?” É possível que o foco do Banco, esteja no 

sucesso da operação financeira de microcrédito aos agricultores menos 

capitalizados e sua aplicação correta seguindo as orientações do banco, sindicato e 

EBDA, possibilitam maiores chances de pagamento. Dessa forma a LogGov do 
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agricultor-empreendedor se materializa pedagogicamente junto a unidade familiar, 

através do racionalismo bancário, abordado no primeiro capítulo. 

 Para melhor compreensão desta abordagem e das demais presentes na 

tese, os dados serão expostos e analisados por indicador. 

 

3.3.1. Identificação da Unidade Familiar. 

 

 Os dados quanto aos indicadores Família e Localidade, no tocante aos nomes 

e endereço da unidade familiar, estão preservados segundo uma ética de pesquisa 

estabelecida na tese, em acordo com a ética de pesquisa em Ciências Sociais. No 

entanto, as localidades onde se encontram as unidades estudadas, são distritos do 

município de Governador Mangabeira. Seguem as que receberam a aplicação de 

questionário e mais possuem contratos, assim como a ocorrência de 

redirecionamento de crédito: Carpina, Jacarezinho, Meio de Campo, Furtado e 

Brejos. Todos situados em condições climáticas e geográficas semelhantes, que 

compreendem a região inserida na porção do Recôncavo Baiano, ocupado pela 

extensão territorial de Governador Mangabeira, exposta anteriormente. 

 A média da renda contida na amostra, no período em relação a receita 

familiar é de 1,2 salários mínimos mensal, condizente com o perfil do contratante do 

Pronaf B ou microcrédito rural. Seguem dados a respeito das características da 

Unidade Familiar quanto a relação com a propriedade da terra. 

 

 2011 2012 2013 

Nº % Nº % Nº % 

Proprietários 07 23% 04 27% 10 22% 

Posseiros 10 33% 02 13% 12 27% 

Comandatários 13 44% 09 60% 23 51% 

Total 30 100% 15 100% 45 100% 
Quadro 08 – Características da Unidade Familiar de Governador Mangabeira-BA, quanto a 
propriedade da terra. Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

Observando o Quadro 08, o número de proprietários permanece 

proporcionalmente constante, em detrimento dos posseiros que em 2012 aparece 

em número menor. Os números demonstram que embora os antigos “arrendeiros”, 

que recebiam por dia de trabalho a oportunidade de permanecer em um pedaço de 
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terra do patrão, para produzir, tenham desaparecido, ainda existe de maneira 

expressiva o arrendamento. 

 Boa parte dos proprietários, tem essa condição devido as indenizações 

relativas a antiga condição de “arrendeiro” fiscalizada pelo Ministério do trabalho, em 

que o patrão pagava com pedaços de terra. Outra parte pela própria divisão da terra 

herança da família, quando os filhos casam. Outros mediante a compra.  

 A Gestão da unidade familiar pertence a todos os membros da família, 

respeitada a hierarquia interna, considerados aqueles com relação de parentesco ou 

por morar há bastante tempo, como é o caso da família do senhor O. P. G, que 

trouxe para sua unidade duas pessoas consideradas abandonadas pelas famílias de 

origem, na fala dele: “Tomei pra criar”. Os dois são considerados membros da 

família, embora na hierarquia de distribuição de tarefas internas (CHAYANOV, 

1985), recebam sempre mais atribuições que os demais, segundo uma lógica 

própria. No entanto, o bem-estar da família é sempre colocado em primeiro lugar em 

detrimento de qualquer membro individualizado.  

 A reprodução de vida embora partilhada entre os membros referencia 

Chayanov (1985), quando é estruturada segundo uma ideia de igualdade na quota 

distribuída de labor para a manutenção da unidade familiar, determinada na 

capacidade individual de exercer uma tarefa, condicionada ao porte físico e idade, 

reconhecendo ainda no papel paterno e/ou materno, responsabilidade significativa 

na provisão da família, seguida dos filhos e agregados mais velhos. Ou seja, a 

reprodução de vida, não segue sempre a lógica de que os pais ou os membros mais 

velhos é que são responsáveis pela reprodução de vida, característico das famílias 

urbanas, mas sim, é de todos, cada um com sua quota, seja nas atividades laborais 

internas e externas ligadas a produção, trabalho temporário, prestação de serviços, 

administração do dinheiro tomado do Pronaf e sua aplicação, até aqueles ocupados 

nos serviços domésticos, como adolescentes e crianças. 

É notável a forte presença de comandatários, que se mantêm relativamente 

estável proporcionalmente ao longo dos anos, em termos de acesso ao crédito e na 

condição de redirecionante. No entanto, a relação entre a posse da terra e desvio 

não está clara, pois significativo número de proprietários também estão logo em 

seguida como redirecionantes. Embora seja possível afirmar que o fato de não ter a 

propriedade da terra e sua permanência condicionada na manutenção do 

pagamento acertado, pode ter espaço no Campo Decisório Familiar. Mas no âmbito 
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desta pesquisa não foi identificada como motivação para o desvio, mas sim, as 

razões estiveram sempre dentro daquilo que a unidade familiar considera como 

necessário para sua reprodução de vida, isto é, sem vinculação direta com as 

diferentes ocupações. Neste sentido, também pode-se dizer que inexiste, 

igualmente, relação de causa e efeito no uso do crédito e o impacto, em relação a 

posse da terra. 

 

3.3.2. Identificação de “contaminação” na pesquisa. 

 

 Na pesquisa social em avaliação de Políticas Públicas, é necessário procurar 

ao máximo isolar os resultados do programa sobre a população assistida, tendo em 

vista mensurar o impacto com o mínimo de contaminação. Ou seja, evitar que se 

credite determinada mudança a um programa, quando pode haver a influência no 

resultado em decorrência de outros. Portanto, existe a necessidade de identificar o 

acesso a outros programas ou políticas como a de seguridade social e seu nível de 

utilização na receita familiar ou mesmo seu direcionamento. 

 A fim de observar o limite, ainda que tênue, entre o impacto efetivo do acesso 

ao crédito do Pronaf e a possibilidade de interferência dos outros programas nos 

resultados. É interessante ressaltar, que o próprio Pronaf descarta o montante 

destes recursos na receita familiar (seguridade social e outros) em suas regras para 

classificar os grupos, considerando apenas a receita produzida na unidade familiar. 

Algumas unidades possuem mais de um benefício, como acesso a políticas 

de transferência de renda e aposentadoria ou pensão. Desta feita, não foi possível o 

cálculo em termos de porcentagem, mas sim, de ocorrências nas famílias, 

apresentado no Quadro 09. 

 

 2011 2012 2013 

Nº Nº Nº 

Transferência 
de Renda 

26 12 36 

Aposentadoria 18 07 21 

Pensão 03 02 06 

Total 47 21 63 
Quadro 09 – Acesso das famílias a programas sociais/benefícios. Fonte: Pesquisa de 
Campo. 
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 Direcionando a atenção para o Quadro 09, podemos dizer que a 

contaminação é possível, mas relativamente baixa, pois significativa parte dos 

redirecionantes que recebem recursos das políticas de transferência de renda, 

utilizam os mesmos para compra de gêneros alimentícios. E não houve casos de 

redirecionamento com esta finalidade.  

Porém, se faz necessário levar em consideração as unidades familiares que 

utilizam ocasionalmente parcela da aposentadoria ou pensão para pagar o crédito e 

evitar a inadimplência. O que ainda assim, não necessariamente representa 

contaminação significativa no momento do redirecionamento do crédito em si, pois 

não concorre com os recursos do Pronaf na tomada de decisão. Mas antes, indica 

mais uma motivação para concretizar o chamado desvio e atender uma lógica em 

particular, conforme abordado anteriormente. Pois os recursos da seguridade social, 

são aplicados para a manutenção da possibilidade de tomada do crédito novamente. 

A preocupação com o nome, como já exposto, nem sempre esta ligada a ideia de 

honra, mas sim, de manter sempre uma possibilidade aberta, para o caso de uma 

decisão que dependa de um cadastro bancário. Característica enaltecida na fala do 

senhor C. A. B. C.: “A gente paga se for preciso até com um bocado da pensão ou 

ajuda de um filho, pra manter o nome bom, né? Se não, fica difícil quando precisar 

pegar de novo ou resolver outra coisa com o banco”. 

 Para ilustrar o destino desses recursos, segue o Quadro 10 sobre os 

membros que utilizam os recursos dos programas sociais ou seguridade social. 

 

 2011 2012 2013 

Nº % Nº % Nº % 

Todos 18 60% 12 80% 34 75% 

Crianças 12 40% 3 20% 11 25% 

Total 30 100% 15 100% 45 100% 
Quadro 10 – Quantidade de membros que utilizam os valores dos programas 
sociais/benefícios. Fonte: Pesquisa de Campo. 
 

Expressivamente, os recursos destas fontes são utilizados em benefício de 

toda a família, pois a maioria informa que todos da casa compartilham dos recursos 

através da alimentação. Talvez por esta razão, as crianças estejam logo em 

seguida, com significativo direcionamento destes recursos. Como toda a unidade 

familiar é beneficiada, devido o recurso ser aplicado na alimentação, seja dos 

adultos ou das crianças, o uso alternativo do crédito toma outras direções para 
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atendimento das demais necessidades da família, sendo segura a identificação da 

lógica familiar pelo uso do crédito do Pronaf B. 

 

3.3.3. Ocupação e constituição da renda. 

 

 Para auxiliar na constituição das variáveis que permitem compreender o 

campo decisório familiar, foram levantadas por meio dos indicadores secundários a 

responsabilidade dos membros da família na formação da receita e a ocupação dos 

mesmos. Segue Quadro 11 sobre os membros da família responsáveis pela renda 

principal. 

 

 2011 2012 2013 

Nº % Nº % Nº % 

Pais 3 10% 2 13% 8 18% 

Filhos 15 50% 6 40% 19 42% 

Pais, filhos e 
agregados 

12 40% 7 47% 18 40% 

Total 30 100% 15 100% 45 100% 
Quadro 11 – Membros responsáveis pela renda principal. Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

No quadro 11, ao longo dos três anos percebe-se certo padrão, em que a 

composição da principal fonte da receita familiar provêm do conjunto pais, filhos e 

agregados, ou seja, de toda força de trabalho disponível na unidade familiar.  

Concordando com Chayanov (1985) quanto a lógica na reprodução da vida 

campesina, ser baseada na relação entre necessidades de consumo x força de 

trabalho familiar disponível. Ressaltando que “necessidades de consumo” remetem 

mais a uma distribuição “justa” de ocupações necessárias para o atendimento das 

demandas na unidade familiar e menos ao desgaste físico da natureza de 

determinada atividade para obtê-las. Embora filhos e agregados tenham significativa 

contribuição no orçamento doméstico, a reprodução de vida não se limita a estes. 

Mas antes, a todos os membros, mesmo àqueles que uma vez ocupados em 

atividades não remuneradas na unidade familiar, ainda assim contribuem.  

A seguir no Quadro 12, o agrupamento de cinco indicadores secundários e 

suas médias quanto aos membros das famílias. 
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 2011 2012 2013 

Membros que moram na unidade familiar 4,5 4,3 4,8 

Membros que moram fora da unidade 
familiar 

1,2 0,9 1,6 

Membros com ocupação 3,5 2,9 3,7 

Membros com ocupação remunerada fora 
da unidade familiar 

1,7 1,5 1,9 

Membros com ocupação na unidade 
familiar que geram renda 

2,9 2,4 2,8 

Quadro 12 – Grupamento das médias quanto aos membros das famílias. Fonte: Pesquisa 
de Campo. 

 

É interessante observar, que o número de membros com ocupação é próximo 

da média de residentes na unidade familiar. Relacionando com os outros indicadores 

secundários, é possível compreender que membros podem ser ocupados sem 

remuneração na unidade familiar, como já exposto, em atividades que auxiliam a 

principal realizada pelos demais, assim definindo as respostas em torno da divisão 

entre membros que estão ocupados e geram ou não, renda. Pois existem 

significativas quantidades de membros que têm ocupação remunerada fora da 

unidade familiar, e ainda assim, podem ter ocupação na atividade principal da 

família, bem como contribuir financeiramente, de acordo ao quadro anterior. O 

importante é compreender que existe uma hierarquia própria de distribuição “justa” 

de tarefas na unidade familiar, remuneradas ou não, mas igualmente importantes 

para a reprodução de vida da família. Assim, é relevante tomar como fator de 

decisão no redirecionamento do crédito, pois o uso alternativo encontra seus efeitos 

estendidos por toda a unidade familiar.  

 

3.3.4. Comparativo de redirecionamento ex ou post contrato. 

 

 Este é o primeiro dos dois últimos indicadores primários, que agrupam 

secundários, de maior importância na compreensão da efetividade dos impactos não 

esperados. É de extrema importância a busca pela motivação do redirecionante para 

contratar o crédito, capaz de fornecer subsídios para a composição da lógica 

familiar.  

A seguir o Quadro 13, traz os resultados quanto a motivação para contratar o 

crédito, divididos entre os contratantes que já tomaram o empréstimo na intenção de 

redirecionar e os que realmente desejaram aplicar na atividade contratada. 



92 

 

 2011 2012 2013 

Nº % Nº % Nº % 

 
Redirecionar 

 

 
22 

 
74% 

 
13 

 
87% 

 
39 

 
87% 

Utilizar na 
atividade 

contratada 

 
08 

 
26% 

 
02 

 
13% 

 
06 

 
13% 

Total 30 100% 15 100% 45 100% 
Quadro 13 – Motivação para contratar o crédito. Fonte: Pesquisa de Campo. 
 
 

 Ressalta-se a média superior a 70% em todos os anos estudados quanto a 

intenção prévia de redirecionar ao se dirigir para a tomada do crédito. No entanto, 

uma média ao longo dos anos de 18% dos redirecionantes, afirmaram realmente ter 

tomado o crédito para aplicar na atividade contratada, o que conduz a perspectiva 

de que a decisão foi tomada segundo variáveis que surgiram ou ganharam força, 

quando a unidade familiar se deparou com o recurso em mãos. Nos indicadores 

secundários presentes no Quadro 14, pode haver melhor entendimento. 
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 2011 2012 2013 

% % % 

Redirecionaram 
totalmente para 

consumo de bens 

 
54% 

 
69% 

 
70% 

Redirecionaram 
parcialmente para 
consumo de bens 

 
36% 

 
31% 

 
23% 

Redirecionaram 
totalmente para 

consumo de serviços 

 
10% 

 
Sem ocorrência 

 
Sem ocorrência 

Redirecionaram 
parcialmente para 

consumo de serviços 

 
Sem ocorrência 

 
Sem ocorrência 

 
7% 

Total 100% 100% 100% 
Quadro 14 – Destino dos redirecionamentos. Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

Dentre os que já tinham a intenção de redirecionar no momento do contrato, 

66% na média dos anos, o fizeram de forma integral para consumo de bens. 

Enquanto 30%, na média dos anos, utilizaram parte do crédito no consumo de bens.  

No tocante ao consumo de serviços, entre os que contrataram o crédito com 

intenção de redirecionar, 10% de 2011 aplicaram integralmente no consumo de 

serviços e 7% de 2013 retiraram parte do crédito para o consumo de serviços.  Os 



93 

 

bens adquiridos com a aplicação integral ou de parte do crédito compreenderam: 

freezer, aparelho de televisão, máquina de lavar, fogão, geladeira, material de 

construção para reforma da casa, bicicleta, carrinho de mão, computador, antena 

parabólica e moto. Sendo a moto a de maior ocorrência. Os redirecionamento 

aplicados no consumo de serviços são: custos com casamento, serviços de 

entretenimento, comunicação e televisão por assinatura. 

O mais polêmico dos redirecionamentos, os utilizados para a compra 

principalmente de bens, traduzem menos uma incapacidade de empreender na 

atividade principal, mas uma decisão baseada na satisfação em atender uma 

necessidade da unidade familiar, extrapolando o conceito de subsistência dos limites 

exclusivos da alimentação. A reprodução de vida é caracterizada pela diversidade 

da agricultura familiar, em constante interação com o meio, gerando diferentes 

formas de produção segundo Guanziroli et all (2001). Portanto, a lógica do agricultor 

que trabalha para apenas para o autoconsumo, pode ser refletida em outros 

aspectos. Quando verificamos nos redirecionamentos, a decisão pela compra de 

bens considerados necessários a unidade familiar, devido a facilidade que o crédito 

proporciona, em contrário a opção do trabalho em uma atividade penosa e morosa, 

para acumular o suficiente e realizar a compra. O crédito traz a possibilidade de 

tornar mais rápida a reprodução de vida considerada importante pela família, 

compara a sua aplicação “correta” ou ainda, apenas trabalhando. 

Outros indicadores importantes, constantes no Quadro 15, trazem o ponto de 

vista dos que contrataram, com o objetivo de aplicar o recurso na atividade 

contratada, porém optaram pelo redirecionamento, segundo fatores que se 

apresentaram posteriormente a assinatura do contrato.  
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 2011 2012 2013 

% % % 

Reforma emergencial da 
casa ou benfeitoria 

75% 50% 20% 

Doença na família Sem ocorrência 50% Sem ocorrência 

Ajuda a terceiros 25% Sem ocorrência 30% 

Despesas de última hora Sem ocorrência Sem ocorrência 50% 

Total 100% 100% 100% 
Quadro 15 – Justificativa para os redirecionamentos sem a intenção prévia. Fonte: Pesquisa 
de Campo. 
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Os contratos com redirecionamento, mas com intenção inicial de aplicar o 

crédito na atividade contratada, foram justificados na reforma emergencial da casa 

ou benfeitoria entre os que mudaram de idéia em 2011, 2012 e 2013. Doença na 

família teve ocorrência em 2012. Ajuda a terceiros teve ocorrência em 2011 e 2013. 

Despesas de última hora em 2013. 

As necessidades visíveis de reforma na casa ou benfeitorias da unidade 

familiar, bem como as despesas de última hora, são variáveis de tomada de decisão 

importantes, capazes de originar a opção pelo redirecionamento, ainda que sem a 

intenção prévia. Seguidas de ajuda a terceiros e tratamento de doenças na família, 

expressando o problema de cobertura da política social no Brasil. Traduz a mudança 

de intenção na tomada de crédito, com o redirecionamento por meio da aplicação 

parcial ou integral do recurso, em decorrência de demandas que se mostraram mais 

fortes e de resposta mais imediata, que a aplicação na atividade poderia trazer, ou 

as fontes de recurso da unidade familiar poderiam proporcionar. 

Em resumo, foi identificado que o redirecionamento em sua maior parte é 

previamente planejado e quando não o é, ocorre em virtude da necessidade de uma 

decisão rápida para atender uma demanda imediata. 

 

3.3.5. Efetividade no cotidiano dos contratantes com redirecionamento 

  

 O indicador sobre a contribuição no cotidiano da aquisição do bem ou serviço 

fruto do redirecionamento, revelou as principais colocações segundo a ótica dos 

redirecionantes: 

1 - Entretenimento; 

2 - Ampliação da renda;  

3 – Facilitou o Transporte;  

4 - Realizou sonhos;  

5 - Sentimento de estar conectado ao mundo. 

 

Estas variáveis complementam o exposto pelo indicador primário anterior, 

pois revelam dados importantes dos redirecionamentos no cotidiano da família e 

como o programa é efetivado de modo diferente para cada unidade familiar.  
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BOX - RECORTE DE CASOS RELEVANTES. 

 

 Apenas com o objetivo de ilustrar a análise realizada na tese, seguem alguns 

casos elencados e que poderiam em outra oportunidade, servir como base para 

aprofundamentos no Campo Decisório Familiar, aplicado a uma única família.  O 

que não foi a pretensão da presente pesquisa, mas sim iniciar a aplicação do 

conceito na avaliação de impactos não esperados através de amostras 

representativas. 

 

Caso 1 – Compra de Freezer e Bônus de Adimplência. 

 

 A unidade familiar do senhor W. N. O, conta com duas novas casas para 

filhos que casaram e necessitavam de um freezer ao menos para ficar em uma 

delas. No momento em que souberam do abate de 25% do microcrédito do Pronaf 

B, resolveram contratar Bovino de leite e comprar o freezer usado com os 25% do 

bônus de adimplência, somada a pequena quantia previamente guardada. Pagaram 

em dia todo o contrato, caracterizando um redirecionamento parcial com impacto 

não esperado positivo. Em verdade, o sucesso do plano estava no pagamento em 

dia para não contrair uma dívida, utilizando o acesso ao crédito para “facilitar à 

vida”. 

 

Caso 2 – Compra de Moto para Moto-Táxi. 

 

A unidade familiar do senhor G. F. P. C e senhora M. P. P. C, optou pelo 

redirecionamento para a compra de moto no intuito de gerar renda como moto-táxi, 

ainda que “clandestino”, da região em que moravam para a sede do município. 

Chegaram a atrasar a primeira parcela, mas pagaram integralmente o crédito. 

Caracterizou um redirecionamento integral, com impacto não esperado positivo. 

 

Caso 3 – Redirecionando para o casamento. 

 

Jovens da unidade familiar do senhor H. L. P. M, e do senhor M. B. S, 

pretendiam se casar, mas ambas as famílias não possuíam a quantia em dinheiro 
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necessário. Logo optaram pelo contrato do crédito por H. L. P. M. pai da noiva e 

redirecionaram para os custos do casamento. Pagaram em dia as parcelas com a 

colaboração das duas famílias. Relataram que o destino alternativo do crédito 

possibilitou a realização de um sonho. Caracterizando redirecionamento integral e 

impacto não esperado positivo. 

 

Caso 4 – Bicicleta para transporte. 

 

A unidade familiar do senhor L. C. P, optou por aplicar o crédito na atividade 

contratada, no entanto, comprou bicicleta usada com parte do crédito, usando o 

bônus de adimplência de 25%. Alegando a dificuldade de deslocamento quando 

necessário, sendo a bicicleta ideal para o momento. Caracterizou redirecionamento 

parcial e impacto não esperado positivo. 

 

Caso 5 – Compra de Máquina de Lavar para oferecer lavagem de roupa. 

 

           A unidade familiar do senhor A. P. M e senhora L. C. M, aplicou o valor 

integral do crédito na aquisição de máquina de lavar roupa. A ideia era utilizar a 

mesma para tornar mais rápida a lavagem de roupa para terceiros, que a senhora 

L.C. M. já realizava, mas estava ficando cada vez mais penosa. A família teve um 

significativo aumento na prestação deste serviço, incrementando a renda a tal ponto 

que foi possível o pagamento das parcelas e o incremento da renda. Caracterizou 

redirecionamento integral e impacto não esperado positivo. 

 

Caso 6 – Carrinho de Mão gera renda. 

 

         A unidade familiar do senhor R. C. M, redirecionou parte do valor tomado para 

bovino de corte, na aquisição de um carrinho de mão. Sempre que solicitado, 

trabalha realizando pequenos fretes de móveis e eletrodomésticos na semana e 

quando ocorre a feira na sede do município aos fins de semana, dois de seus filhos 

realizam pequenos fretes, levando as mercadorias dos clientes para suas 

residências. Adquiriu o bovino e comprou o carrinho de mão que serve ao uso 

interno e gera renda para a família. Caracteriza impacto não esperado positivo.   
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A aquisição de uma moto pode trazer tanto a ampliação da renda, quanto 

facilitar o transporte ou mesmo concretizar o sentimento de sonho realizado, sendo o 

redirecionamento fruto de uma estratégia de reprodução de vida lembrando Carneiro 

(1999). Como um computador, celular ou mesmo um aparelho de televisão, o 

sentimento de estar conectado ao mundo.  

Estas informações corroboram com a autora, quando encontram maior 

expressão na identificação da diferença na vida antes e depois do redirecionamento. 

Obtendo a maior parte das respostas permeando a satisfação por ter o bem, 

aumento na renda familiar, facilitar a vida e com menos ocorrência, a alegação 

negativa de ter adquirido dívida, principalmente entre os inadimplentes. As 

agriculturas familiares de tradição camponesa de Wanderley (1996) com sua 

plasticidade característica, segundo Carneiro (1999), assumem decisões que 

poderiam culminar em inadimplência por adquirir um eletrodoméstico que não gera 

retorno financeiro, mas ao contrário, o chamado desvio pode resultar em geração de 

renda ou ampliar a renda com origem em atividade não agrícola. 

A lavagem de roupa configura ocupação não agrícola que o agricultor lança 

mão, corroborando com Silva (1999), sendo aprimorada com o redirecionamento do 

crédito para aquisição de máquina de lavar, através da oferta de um serviço mais 

ágil proporcionado pela máquina ao lavar mais peças em menor tempo, traduzindo 

prestação de serviço, capaz de atender os membros da comunidade, servir a família 

e gerar renda. Sob esse ponto de vista, é um impacto não esperado segundo a 

LogGov, mas positivo segundo a LogFam. E ainda que tome a LogGov do agricultor-

empreendedor, encontramos um tipo de empreender a partir do chamado desvio de 

crédito. Ainda assim, seria não-esperado positivo. A mesma interpretação impera na 

aquisição do carrinho de mão, que atende tanto a família como pode ser utilizado 

para gerar renda através de pequenos fretes. 

 Entre os redirecionantes, a busca em estar sempre adimplente é requisito 

para ter sempre a mão, quando necessário, a possibilidade de usar o crédito do 

Pronaf, sempre demonstrando a intenção em utilizar “corretamente”. Tomando trinta 

deles de 2011, 26 afirmaram que fariam novamente, contra 04 que não tomariam 

novo empréstimo. Em 2012 entre os quinze redirecionantes, a proporção foi de 12 

respostas para sim e 03 para não. Em 2013 entre os quarenta e cinco, a proporção 

foi de 37 para sim e 08 para não. A posição quanto a possibilidade de utilizar parte 

do crédito ou seu total em outro redirecionamento, entre os 30 redirecionantes de 
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2011, 24 afirmaram não ter a intenção, quando 06 fariam se fosse para atender 

alguma situação de emergência. Nos 15 redirecionamentos de 2012, 14 não fariam 

novamente e 01 faria se julgasse necessário. Já no grupo de 45 redirecionantes de 

2013, 44 não fariam e 01 faria para atender a alguma necessidade urgente.  

 Ainda quanto a motivação deste posicionamento, os grupos de 2011 e 2012 

justificam por meio do consenso nas respostas, não fazer novos redirecionamentos 

principalmente devido a maior fiscalização do Banco. Ou seja, o aumento do risco 

que a proteção ao crédito tem em atingir a unidade familiar e restringir sua opções. 

Pois a maioria que afirma não ter a intenção de fazer novo uso alternativo, contradiz 

o dado anterior em que mais de 70% alegaram tomar o crédito já com a intenção. “A 

gente botou o dinheiro noutra coisa porque precisou e deu pra pagar. Mas o banco 

tá vigiando melhor. Aí fica ruim num é nem só pra pegar o Pronaf, mas que nem o 

senhor ali de cima, que o banco pegou e ele foi tirar uma casa pro filho e o nome 

dele pego pelo banco num deixou”, diz o senhor P. C. F. 

 O grupo de 2013 justifica também na maior fiscalização crescente nos últimos 

anos, e enfatizam a fala anterior de que existem outras modalidades de crédito para 

contemplar as necessidades, não presentes no Pronaf. “Num só tem o Pronaf não, o 

pessoal do sindicato falou que tem outros empréstimos pra poder comprar o que 

agente precisa ou arrumar a casa”, relata o senhor A. E. C. J.   

 Por fim, seguem os redirecionamentos adimplentes e inadimplentes no 

Quadro 16. 

 

 2011 2012 2013 

Nº % Nº % Nº % 

Adimplentes 19 63% 09 60% 26 58% 

Inadimplentes 11 37% 06 40% 19 42% 

Total 30 100% 15 100% 45 100% 
Quadro 16 – Redirecionamentos Adimplentes e Inadimplentes. Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 É possível observar, que o número de adimplentes supera o de inadimplentes 

em todos os anos. Ressaltando ainda mais, que conforme abordado anteriormente, 

redirecionamento não necessariamente tem relação com adimplência ou 

inadimplência. A inadimplência pode ocorrer, por exemplo, no acompanhamento 

deficitário por parte da extensão rural, gerando o fracasso no desenvolvimento da 

atividade e a sua não rentabilidade financeira, impossibilitando o pagamento em dia. 

Por outro lado, quando a natureza do redirecionamento gera receita familiar, o 
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crédito é pago sem problemas e o desvio muitas vezes não é identificado pelas 

instituições. Ou ainda, quando o pagamento ocorre com a contribuição dos 

proventos da seguridade social ou de um membro da família ocupado fora da 

unidade produtiva familiar. Ressaltando a ideia já abordada do interesse na 

adimplência como estratégia de ter o acesso ao crédito sempre à disposição, seja 

com intenção no desvio, no seu uso correto, ou mesmo preservar o “nome limpo” 

para acessar outros créditos diferentes do Pronaf. 

 

3.4. RESGATANDO OS ASPECTOS TEÓRICOS E AVALIANDO O IMPACTO. 

 

Embora a análise não esteja restrita a esta última seção, mas antes, encontra 

fundamentação ao longo dos capítulos anteriores e transcorre no decorrer da 

exposição dos dados, se faz necessário, o resgate das idéias relevantes abordadas 

na tese, assim como a finalização da avaliação de impacto.  

O capítulo com as contribuições teóricas que desvendam a LogFam e tratam 

dos conceitos de agricultura familiar, trouxe em seu conteúdo, os pressupostos para 

a identificação da Lógica Familiar. Inicialmente, é possível situar o desvio de crédito 

do Pronaf, entre as cinco opções de adaptações mais comuns encontradas no 

Campo Decisório Familiar: “Uso alternativo de crédito contratado, para exercer 

atividade específica na unidade familiar ou adquirir bens ou serviços de demanda 

familiar”. Adaptações, expostas no quadro 04, levantadas teoricamente, a partir de 

autores que já trataram da temática sobre agricultura familiar, que não se fecham em 

uma teoria generalizante, antes, abrem as possibilidades de acrescentar decisões 

identificadas em novas pesquisas, resultantes da interação das unidades familiares 

e o meio ao qual estão inseridas. 

Deste ponto, é possível analisar as variáveis que levam a decisão pelo 

redirecionamento, pois em muitas situações, o bem adquirido afeta todos os 

membros da família, principalmente os que geram renda. E ainda, mesmo os que 

não geram renda, promovem o sentimento de bem estar, extensível a toda unidade 

familiar, principalmente quando o bem é de uso coletivo. Este sentimento é expresso 

no estudo de caso, por meio do indicador de efetividade no cotidiano, quando situa 

as cinco mais significativas mudanças, retiradas do conjunto das unidades 

familiares, proporcionadas pela decisão no redirecionamento, em que a realização 

de sonhos está entre elas. Para complementar, os resultados identificaram através 
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do indicador sobre a diferença de vida antes e depois do redirecionamento, a 

variável “satisfação por ter o bem”. 

Portanto, os resultados corroboram com Wanderley (1996) quando nos 

remete a existência de agriculturas familiares, em detrimento de uma agricultura 

familiar generalizável. Mas antes, apenas em sua condição de pluralidade, 

diversidade e capacidade de adaptação decorrente de sua plasticidade. 

 Nesta avaliação de impacto, para compreender a LogFam que é expressa em 

esperado ou não esperado, além da própria interação com a LogGov que resultou 

nos chamado desvio, impacto não esperado, o Campo Decisório Familiar é conceito 

protagonista da condição plural e plástica das agriculturas familiares. É possível 

considerar sua existência em nível teórico, como ferramenta sociológica para a 

compreensão da lógica particular de cada família. Sem generalizar a agricultura 

familiar, ao contrário, preservando seu entendimento como diversidade e 

considerando a família como unidade social e não só unidade de produção 

(CARNEIRO, 1999). 

 O embasamento do conceito de Campo Decisório Familiar nesta tese, ocorre 

por meio do conceito “campo de possibilidade” de Carneiro (1999). Como já exposto 

anteriormente, o conceito de “campo de possibilidade” é espaço para formulação e 

implementação de projetos, definidos pela combinação das condições sócio-

econômicas e fatores peculiares às unidades familiares: “capital cultural, capital 

material, fase de desenvolvimento do grupo doméstico, composição etária e sexual 

dos membros da Unidade Familiar e posição dos indivíduos que desenvolvem a 

atividade não agrícola na hierarquia familiar” (CARNEIRO, 1999, p. 02). A autora 

concorda com a existência de um espaço de decisão, que de acordo as 

características descritas, possibilitam a combinação de variáveis em proporções 

próximas do incalculável. Denotando famílias com características únicas. 

Enquanto o campo de possibilidades define o espaço para a construção e 

execução das ideias nas famílias, o Campo Decisório Familiar constitui a própria 

movimentação das variáveis que repercutirão no campo de possibilidades. Sendo 

uma diferença tênue. É como se o Campo Decisório Familiar estivesse contido no 

Campo de Possibilidades de Carneiro (1999). Mas não se detendo apenas às 

condições sócio-econômicas e fatores peculiares às unidades familiares. 

O processo histórico de formação da unidade social familiar estrutura o 

Campo Decisório Familiar continuamente. Esta é a característica da mutabilidade ou 
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liquidez. Considerada por Carneiro (1999) no conceito de plasticidade. Estando em 

contínua transformação, através da constante interação com a economia envolvente, 

a mudança de valores entre as gerações dos membros das famílias e outros 

processos particulares (CHAYANOV, 1985). Portanto, “Campo Decisório Familiar”, 

como exposto anteriormente, está relacionado com as variáveis que norteiam as 

opções de decisão, que atendem as demandas da unidade familiar e se traduzem 

tanto na gestão da produção, quanto nas atividades diversificadas fruto da 

característica adaptativa. Como metáfora, é semelhante o Campo Decisório Familiar 

definir as opções que existirão no campo de possibilidade. 

Uma construção prévia do Campo Decisório Familiar foi realizada a partir das 

contribuições gerais de autores sobre agricultura, compondo o quadro 05 do 

segundo capítulo. Foram levantadas as seguintes variáveis nas teorias: “Relação 

entre a urbanização do interior dos estados e nível de vida de sua população”, 

“Capital cultural e Capital material”, “Fase de desenvolvimento do grupo doméstico”, 

“Composição etária e sexual dos membros da Unidade Familiar”, “Posição dos 

indivíduos que desenvolvem a atividade não agrícola na hierarquia familiar”, 

“Agricultor de tradição camponesa capaz de adaptar-se às novas exigências da 

economia envolvente”, “Agricultor familiar capitalizado”, “Agricultor familiar em vias 

de capitalização”, “Agricultor familiar descapitalizado” e “Outras variáveis ainda não 

identificadas”. Reunidas em seu conjunto podem ser definidas como Campo 

Decisório Familiar Matriz. 

 Uma das variáveis da matriz possível foi a de “Agricultor de tradição 

camponesa capaz de adaptar-se às novas exigências da economia envolvente”, 

identificada através da mensuração de 82% dos redirecionantes na média do 

período estudado, que tomaram a decisão já na intenção de redirecionar o crédito 

após sua contratação. Vale ressaltar que adaptar-se às exigências da economia 

envolvente, não necessariamente significa corresponder aos anseios da mesma, 

procurando aplicar o crédito “corretamente” para o êxito do programa. Mas antes, 

ser uma agricultura familiar capaz de adaptar-se à sua maneira, a partir das 

soluções que encontra dentro do seu campo de possibilidade. 

A identificação na média da amostra de receitas em torno de 1,2 salários 

mínimos mensais, 1,7 em média dos membros com ocupação remunerada fora da 

unidade produtiva, 2,7 membros em média geram renda na unidade e 4,5 membros 

na média da amostra compõem a unidade familiar, trazem as informações 
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necessárias para compor a variável “Agricultor familiar descapitalizado”, tomando 

como referência o perfil da unidade familiar característica do grupo B do Pronaf. 

A partir deste ponto, o passo seguinte foi levantar quais variáveis são 

passíveis de mensurar. As variáveis identificadas seguem na exposição do Quadro 

17, que traz em resumo, os padrões encontrados no presente estudo de caso que 

compõem os diversos Campos Decisórios Familiares específicos. 

 

Campo Decisório Familiar Matriz Campo Decisório Familiar Específico 
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Agricultor de tradição 
camponesa capaz de adaptar-

se às novas exigências da 
economia envolvente 

   Em torno de 82% dos redirecionantes na 
média do período estudado, tomaram a 
decisão prévia de redirecionar o crédito após 
sua contratação. 

    
 

Agricultor familiar 
descapitalizado 

   Caracterizado por: 1,2 salários mínimos na 
média da amostra; 1,7 em média de 
membros que com ocupação remunerada 
fora da unidade produtiva; 2,7 membros em 
média geram renda na unidade; 4,5 membros 
na média da amostra compõem a unidade. 

Demandas cotidianas de 
reprodução da vida 

  

   Entretenimento, sentimento de estar 
conectado ao mundo, transporte, incremento 
da renda, realizar sonhos. 

 
 
 

Demandas de solução urgente 

   As necessidades visíveis de reforma na 
casa ou benfeitorias da unidade familiar, bem 
como as despesas de última hora, são 
variáveis de tomada de decisão importantes, 
capazes de originar a opção pelo 
redirecionamento, ainda que sem a intenção 
prévia. Seguidas de ajuda a terceiros e 
tratamento de doenças na família. 

Quadro 17 – Padrões de Campo Decisório Familiar do Estudo de Caso. Fonte: Elaboração 
própria. 

 

Observando o Quadro 17, é perceptível que o estudo de caso possibilitou o 

acréscimo de duas variáveis ao Campo Decisório Familiar Matriz: “Demandas 

cotidianas de reprodução da vida” e “Demandas de solução urgente”. A primeira 

traduz, em maior parte, a opção prévia, antes da contratação do crédito, pelo 

redirecionamento. Mais próxima da ideia de agricultura familiar como unidade social, 

uma vez que o uso alternativo decorre da reprodução de vida, com efeitos sobre 

todos os membros. Ainda que não gere receita familiar.  

A segunda traz a opção pelo redirecionamento após a contratação e 

comprova a liquidez e plasticidade do Campo Decisório Familiar. Quando num 
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primeiro momento se opta pela aplicação do crédito e após seu acesso, variáveis 

antes inexistentes ou de baixo poder de decisão, se tornam expressivas e superiores 

as anteriores, modificando a opção da família, encontrando inclusive, legitimidade 

entre seus membros. Todas as quatro variáveis identificadas nos Campos Decisórios 

Familiares conduziram à opção pelo redirecionamento do crédito, seja antes ou 

depois da contratação. Cada uma com pesos e relevâncias em combinações 

diversas tanto quanto as agriculturas familiares possuem. Sendo penoso, ou mesmo 

impraticável devido as proporções de tempo para a pesquisa, aprofundar o 

conhecimento detalhado de como ocorreu a movimentação das variáveis em cada 

unidade familiar.  

Cabendo à coleta, por sua vez, de padrões para construir não um Campo 

Decisório Familiar com fins de generalização sobre a agricultura familiar, mas abrir, 

dentro das limitações, pressupostos para uma ferramenta metodológica 

teoricamente generalizável, em suas possibilidades de aplicação, capaz de subsidiar 

o estudo da lógica existente nas unidades familiares. 

  Sem finalizar a utilização do Campo Decisório Familiar, mas ao contrário, 

realizando a verificação da hipótese, iniciando pela identificação da LogFam, é 

possível analisar a interação com a LogGov. Vale ressaltar que a LogGov do Pronaf, 

como já exposto, é a visão do agricultor-empreendedor, identificado nas orientações 

do Manual do Crédito Rural (MDA, 2012), quanto ao perfil de agricultor passível de 

ser beneficiário, classificando quanto a renda geral, quantidade de trabalho não 

familiar na unidade e renda com origem na produção familiar. Onde constam, 

também, os objetivos do programa, como a tomada de crédito para o fortalecimento 

das atividades do agricultor familiar, sua integração na cadeia do agronegócio, o 

aumento de sua renda, agregação de valor ao produto e à propriedade rural, 

incentivando a produção familiar e assegurando o desenvolvimento sustentável dos 

negócios no campo (MDA, 2012). 

Portanto, o chamado desvio do crédito é impacto não esperado e 

estabelecido desta maneira na tese. Retomando Figueiredo e Figueiredo (1986), é 

possível classificar os impactos não esperados levantados, enquanto valor de 

positivo e negativo, tomando a ótica da família conforme os dados mensurados. 

Como padrão, foi estabelecido na tese que os redirecionamentos julgados 

satisfatórios na ótica da família, serão ordenados como não esperados positivos, 

os julgados em contrário, como não esperados negativos. Esta tipologia de 
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impacto estabelecida na tese tem embasamento nas classificações, presentes no 

texto de Figueiredo e Figueiredo (1986), quando tratam do impacto não esperado.  

Para os autores, positivo ou negativo também se refere a ótica do programa, 

no entanto, abrem margem ao estabelecimento do valor em positvo ou negativo sob 

a ótica do redirecionante, quando adotamos sua concepção de efetividade 

substantiva, exposta no segundo capítulo, como a elaboração de critérios que 

indiquem melhoria de vida para a própria população, a exemplo de valores de justiça 

social, dentre outros, seguindo a intenção de traduzir não somente a ótica do 

programa, mas incluir a do assistido pelo programa. Revela na mensuração do 

impacto, ao mesmo tempo a LogGov e a LogFam em interação, sistematizados na 

condição de “impactos não esperados” (LogGov) e “positivos” ou “negativos” 

(LogFam). Permitindo a visualização original e concomitante, do ponto de vista do 

programa e de sua população assistida. 

Segue Quadro 18, ordenando os impactos não esperados mensurados. 
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Positivos Negativos 

60% de Adimplência 40% de Inadimplência 

   Compra de freezer, aparelho de 
televisão, máquina de lavar, fogão, 
geladeira, material de construção 
para reforma da casa, bicicleta, 
carrinho de mão, computador, 
antena parabólica e moto, que 
geraram renda ou entretenimento, 
sentimento de estar conectado ao 
mundo, transporte, incremento da 
renda, realização de sonhos. 

   
 
 Compra de bens que não geraram 
renda ou entretenimento, sentimento 
de estar conectado ao mundo, 
transporte, incremento da renda, 
realização de sonhos. 

 Consumo de serviços: custos com 
casamento, serviços de 
entretenimento, comunicação e 
televisão por assinatura, que 
geraram entretenimento, sentimento 
de estar conectado ao mundo, 
transporte, incremento da renda, 
realização de sonhos. 

   
Consumo de serviços que não 
geraram entretenimento, sentimento de 
estar conectado ao mundo, transporte, 
incremento da renda, realização de 
sonhos. 

  Reforma na casa ou benfeitorias 
da unidade familiar e tratamento de 
doenças na família. 

 Despesas de última hora e ajuda a 
terceiros. 

Quadro 18 - Impactos não esperados mensurados. Fonte: Elaboração própria. 
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O chamado desvio é considerado impacto não esperado pela LogGov, 

independente de serem tomados por bom ou ruim na visão do beneficiário 

desviante. É passível de ser considerado como incapacidade empreendedora, indo 

de encontro com a ideia do agricultor-empreendedor. Está fundamentado na fala dos 

atores responsáveis pelo acesso e acompanhamento do crédito como o Banco do 

Nordeste: “O desvio é a aplicação do dinheiro em outra atividade não prevista no 

contrato”, “O agricultor muitas vezes desvia por não ter o devido acompanhamento  

de como desenvolver aquela atividade, isso estamos procurando acompanhar de 

perto”, “Aumentamos a fiscalização e assim o agricultor aprende que aplicar 

corretamente o dinheiro na atividade, é o caminho para o sucesso e o retorno na 

produção”, declara o técnico entrevistado do BNB. 

Tomamos a percepção do beneficiário enquanto impactos positivos, quando 

verificamos que a adimplência, a compra de bens e serviços que geram renda ou 

outros sentimentos considerados importantes para a reprodução de vida na família, 

somadas as melhorias nas benfeitorias que trazem bem estar na unidade familiar, 

como até a ajuda na compra de medicamentos para a cura de um membro da 

família, tem um consenso familiar de algo satisfatório.  

Os impactos negativos foram considerados desta forma, entre os 

redirecionantes que consideraram insatisfatória a contração de dívida pelo não 

pagamento das parcelas. Uma vez que reduziu suas possibilidades de decisão na 

unidade familiar, tornando inacessível, qualquer meio comercial que utilize o banco 

de dados cadastrais de restrição ao crédito. Como também o uso alternativo devido 

a demandas de última hora, ou mesmo tomar o empréstimo em seu nome para 

terceiros que não pagaram e geraram a inadimplência. Ou ainda, a aquisição de 

bens e serviços que não geraram renda, nem outros sentimentos relacionados ao 

bem estar da família, que logo, não contribuíram na reprodução de vida.  

É perceptível ainda, a relevância da Demanda Real na determinação dos 

impactos não esperados. Retomando o conceito anteriormente exposto, trata das 

demandas que surgem no momento da aplicação de determinada política, 

escapando da previsibilidade, decorrendo ora do distanciamento dos técnicos 

governamentais em relação aos anseios reais da população, ora por questões 

ligadas a instrumentalização da política em favor de interesses outros, colocando a 

população como instrumento também, mas não como fim concreto. Ainda no 

decorrer da implementação, uma nova variável é introduzida no cotidiano, 



106 

 

promovendo diversas situações não esperadas, muitas vezes pelos próprios 

indivíduos. 

A Demanda Real esteve presente com maior visibilidade na variável 

“Demandas de solução urgente”, em que situações antes com menor expressão ou 

inexistentes, quando ganharam escopo modificaram a decisão da família diante de 

uma opção já definida. Este conceito contribui significativamente na avaliação de 

política pública, na medida em que agrega conhecimento à metodologia da 

avaliação de impacto, quando ressalta a possibilidade de variáveis de difícil 

previsibilidade, capazes de influir diretamente no resultado de uma política. 

Interessante, também, é a relação da satisfação com o produto do 

redirecionamento e a adimplência. Poucos inadimplentes julgaram positivo o 

redirecionamento, embora alguns o tenham feito. Se deve em grande parte, pelas 

medidas de coerção do Banco e o trabalho do Sindicato de Trabalhadores Rurais de 

Governador Mangabeira, em orientar os agricultores para o uso “correto” de crédito.  

É provável que tenha repercutido nas decisões por não fazer novos 

redirecionamentos, devido 91% dos redirecionantes na média do período afirmarem 

não ter a intenção de repetir o feito.  

 Outro ponto, já destacado anteriormente, é quanto a relação entre 

redirecionamento e inadimplência. Verificou-se que na média do período, em torno 

de 60% dos redirecionantes haviam pago seus contratos. Denotando a indicação de 

que muitos dos desvios não são identificados pelas instituições.  

Chama atenção apenas por parte dos Bancos, quando ocorre a inadimplência 

em números significativos e comprometedores da atividade financeira, no tocante a 

oferta de microcrédito na região ou localidade. Reflete a racionalidade das 

transações bancárias como a de crédito, em que o retorno da operação financeira, é 

mais importante, ainda que o contrato com a unidade familiar, não tenha sido 

concretizado em sua integralidade. 

Tomando, portanto, este e outros pontos abordados ao longo da tese, a 

avaliação de impacto revelou uma relação causal entre o chamado desvio e a lógica 

familiar. Os impactos não esperados contribuíram no sentido de outro tipo de 

efetividade, melhorando a vida dos que obtiveram e reaplicaram o crédito de outra 

forma. De fato, foi identificado que a efetividade tem origem na lógica da agricultura 

familiar no sentido da adaptação, proporcionada dentre outros fatores, por sua 

plasticidade (CARNEIRO, 1999) e suas estratégias de reprodução de vida 
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(WANDERLEY, 1996). São estes traços que remetem para o redirecionamento do 

crédito e implicam em outra efetividade. 

Desta feita, os impactos não esperados mensurados através da identificação 

do Campo Decisório Familiar Específico, confirmaram a hipótese da efetividade dos 

impactos não esperados, ter origem na lógica da agricultura familiar.    

Confirmando sua identidade plural e a impossibilidade de generalização da 

categoria agricultura familiar como um bloco homogêneo. O Campo Decisório 

Familiar identificou a presença de lógicas familiares, que para efeito de oferecer 

maior consistência a tese, foram reunidas a partir de seus padrões em um Campo 

mais amplo, reflexo das lógicas da agricultura familiar presentes na amostra.  

Mostrou que expressiva parte dos chamados desvios, impactos não 

esperados, são efetivos, pois mesmo que a família não obtenha recursos da 

atividade contratada, foi capaz de optar por uma outra atividade que gerou renda. 

Caso tenha desviado parcialmente, desenvolveu a atividade contratada, gerou 

entretenimento, sentimento de estar conectado ao mundo, melhorou sua autonomia 

de transporte, realizou sonhos e pagou o crédito. Embora tenha ficado com a dívida, 

atendeu as demandas da família que é objetivo maior, uma vez que a família esta 

acima do indivíduo (Chayanov, 1985). Ou ainda, mesmo que tenha repercutido 

negativamente do ponto de vista financeiro, o recurso do crédito veio em boa hora 

para atender uma emergência que não teria solução a curto prazo sem o acesso ao 

crédito. 

Sob a ótica das famílias, os impactos foram exitosos, positivos, com a 

exceção dos que ponderaram como negativo pelos fatores expressos no quadro 18. 

No entanto, os que foram exitosos respondem ao problema proposto na tese, 

referente a como os chamados desvios podem trazer efetividade quando o previsto 

no programa não é executado, ou é parcialmente. Abrindo a perspectiva para 

pesquisas que considerem as agriculturas familiares em sua lógica, ou lógicas, antes 

de qualquer julgamento de suas ações em acordo ou desacordo com os programas 

que as assistem. 

Pois o que poderia ser considerado uma fragilidade, na verdade é sua maior 

força. A lógica familiar que se traduz em sua plástica capacidade de adaptação 

frente aos regimes econômicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Através da avaliação de impacto, observou-se que a identificação de desvios 

de crédito capazes de modificar positivamente a realidade de algumas agriculturas 

familiares, em pesquisa anterior, motivou estudo mais aprofundado destes desvios 

enquanto uso alternativo, capaz de trazer efetividade na reprodução de vida de uma 

unidade familiar, mesmo quando o crédito do Pronaf B tem desvio de finalidade 

integral ou parcial, em relação a aplicação na atividade contratada. O que em nível 

institucional, caracterizaria fracasso na aplicação do programa, no entanto, foi 

exitoso do ponto de vista da família, quando ela assim considera.  

Os chamados desvios de crédito no Pronaf B, caracterizam impactos não 

esperados tomando por base a visão do programa e a Lógica Governamental. No 

entanto, positivos quando promovem satisfação entre os membros da unidade 

familiar redirecionante. Nesta tese, foram estudados por meio da avaliação de 

políticas públicas enquanto pesquisa social, utilizando a metodologia da avaliação 

de impacto e incorporando métodos das Ciências Sociais. 

 A busca pela aferição da hipótese foi capaz de construir metodologia 

específica para a avaliação de impactos não esperados e conceitos originais, 

passíveis de serem aplicados em pesquisas futuras. Para a realização da pesquisa, 

foi utilizada a metodologia do Estudo de Caso por meio de amostra não 

probabilística, devido a própria natureza não generalizante da agricultura familiar.  

A pesquisa de campo foi realizada entre os agricultores redirecionantes do 

microcrédito do Pronaf B, no município de Governador Mangabeira-BA, que mostrou 

as particularidades da categoria e a existência de lógica na agricultura familiar, 

presente nas particularidades das unidades familiares. 

 A pluralidade no conceito de agricultura familiar foi vista sob a ótica da Lógica 

Governamental como referência à produção. Ou melhor, é plural no tocante a 

capacidade de diversificação da produção. No entanto a pesquisa mostrou a 

pluralidade não só em nível econômico, mas também aspectos culturais e de modos 

de reprodução de vida, embasando a existência de uma lógica familiar própria, 

sobretudo firmada na sua característica plástica que proporciona sua capacidade 

adaptativa (CARNEIRO, 1999). Revelada principalmente nos desvios em que houve 

a aquisição de bens que proporcionaram a geração de renda. 
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Para entender a lógica coletiva presente no grupo familiar, tomamos como 

ponto de partida, a teoria olsoniana (1999) que traz o estudo sobre o comportamento 

dos indivíduos em determinados grupos. Levantando como a contribuição de cada 

membro interfere na aquisição de um bem público, em relação direta entre o ônus 

para contribuir na sua obtenção e o bônus em utilizá-lo. 

Porém, ainda que forneça alguns elementos para se formar uma lógica 

coletiva, é limitada para compreender a dinâmica decisória entre os membros da 

unidade familiar, justamente por estes serem indivíduos de um grupo estabelecido 

por relações de parentesco e não de maneira apenas associativa. Chaynavov (1985) 

preenche esta lacuna, quando aponta a unidade familiar através de uma unidade 

produtiva com trabalhadores fixos, dada a natureza familiar, possuindo uma lógica 

interna capaz de adaptar-se nos diversos regimes econômicos e interagir com a 

economia envolvente para sua reprodução de vida.  

A contribuição teórica de Offe (1984, 1991), fornece elementos para o 

subsídio da compreensão de uma Lógica Governamental nos programas, expressa 

em seus estudos sobre o Estado Capitalista e a relação com suas políticas públicas, 

em que complementado por Ploeg (2008), traduz um processo de mercantilização 

na agricultura, que se relaciona intimamente com instituições sociais e outros atores 

sociais e econômicos de tal maneira, que influi no ambiente político e 

governamental. Assim o agricultor familiar, devido sua natureza adaptativa, acaba 

por exercer uma condição camponesa de resistência e recampesinação. 

Ainda nesta perspectiva, a LogGov delimita os impactos esperados dos não 

esperados, identificados geralmente na estrutura do programa, como objetivos, 

normativas, caracterização do perfil de beneficiário, sendo observada a visão 

entorno do agricultor-empreendedor. Foi possível a visualização de sua interação 

com a LogFam, na medida em que a pesquisa mostrou os impactos não esperados 

positivos ou negativos, representando concomitante as óticas do programa e da 

população assistida. 

 A Lógica Familiar foi identificada a partir do levantamento de dados junto aos 

casos de redirecionamento presentes entre os anos de 2011 a 2013. Sendo criado o 

conceito de Campo Decisório Familiar, embasado no conceito de campo de 

possibilidade de Carneiro (1999), para mensurar e compreender os impactos não 

esperados. 
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 O Campo Decisório Familiar Matriz responde pelas variáveis mais 

consensuais, as quais se tem por ponto de partida, para o aprofundamento da lógica 

familiar em cada unidade, configurando a Composição Familiar Específica. 

 Os padrões encontrados na Composição Familiar Específica auxiliaram na 

composição do Campo Matriz da pesquisa, inclusive com a estruturação do mesmo 

em cinco variáveis 1 - Agricultor de tradição camponesa capaz de adaptar-se às 

novas exigências da economia envolvente, 2 - Agricultor familiar descapitalizado, 3 - 

Demandas cotidianas de reprodução da vida e 4 - Demandas de solução urgente. 

Sendo as três primeiras previamente elencadas a partir da contribuição teórica de 

autores das Ciências Sociais. E as duas últimas identificadas na pesquisa e 

acrescentadas ao Campo Matriz. Vale ressaltar que o próprio conceito de Campo 

Decisório Familiar é aberto e não generalizante, capaz de reunir as variáveis que se 

movimentam em torno das decisões da unidade familiar. Podendo ser único quando 

específico de uma família em particular e mesmo em maior quantidade, fornecer 

padrões únicos daquele grupo estudado, como ocorreu nesta tese. 

 Constitui ferramenta teórica ímpar no estudo dos impactos não esperados, 

pois atende a característica da mutabilidade ou liquidez. Constatada entre os 

redirecionantes que tomaram o crédito sem a intenção de desviar, e optaram por 

fazê-lo diante de situações específicas. 

 Os resultados obtidos também proporcionaram contribuições à metodologia 

da avaliação de impacto. No tocante aos impactos positivos e negativos, ressaltaram 

na avaliação, a atribuição de valor sob a ótica do beneficiário, revelando variáveis 

como: entretenimento, sentimento de estar conectado ao mundo, transporte, 

incremento da renda e realização de sonhos, como julgamento positivo dos 

redirecionantes, diante do uso alternativo do crédito, para eles, exitoso. Os negativos 

foram concernentes à inadimplência, contração de dívidas, despesas de última hora 

e ajuda a terceiros, além dos bens ou serviços adquiridos, que não geraram renda, 

ao contrário, apenas restringiu seu espaço de decisão e as possibilidades de 

reprodução de vida disponíveis.  

 Os resultados proporcionaram a compreensão do problema da pesquisa, que 

tem por base, como os impactos não esperados contribuem na efetividade do 

programa. A hipótese de que a efetividade dos impactos não esperados, tem origem 

na lógica da agricultura familiar foi confirmada, através da mensuração dos impactos 
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não esperados, a partir do levantamento de dados a respeito do ponto de vista da 

unidade familiar, em relação ao crédito redirecionado. 

Fortalecendo a linha que define o modelo familiar não somente como 

característica da relação íntima entre trabalho e gestão, direção do processo 

produtivo, ênfase na diversificação produtiva e na durabilidade dos recursos, mas 

também como reprodução de vida, traduzida na capacidade de adaptação frente seu 

contato cotidiano com o meio envolvente, em constante transformação. Ressaltando 

o âmbito cultural. 

A efetividade na avaliação de impacto das políticas públicas, recebe 

contribuição concernente a relevância dos impactos não esperados, na 

determinação do êxito ou fracasso de programas. Esta relevância é abordada em 

Figueiredo e Figueiredo (1986), quando os autores contribuem diante da atribuição 

de valores na avaliação, baseadas em critérios Subjetivos como a mudança no 

estado de espírito dos assistidos e Substantivos, quando tratam das mudanças 

qualitativas no contexto social e de vida da população e o uso de valores de justiça 

social e bem estar, pautados na elaboração dos conceitos originais. 

A efetividade estabeleceu relação causal entre o uso alternativo do crédito 

(impactos não esperados) e a lógica familiar, através dos sentimentos de satisfação 

com um bem adquirido (geralmente eletrodomésticos), de estar conectado ao mundo 

(compra de computador e acesso a internet), maior liberdade para transporte 

(aquisição de bicicleta e moto), realização de um sonho (uso do crédito para 

despesas com casamento), fundamentam os critérios subjetivos caracterizadores do 

valor positivo atribuído na avaliação. Fortalecido pelos critérios substantivos 

principalmente entre aqueles que redirecionaram e geraram renda, enaltecendo uma 

sensação maior de autonomia, capaz de redirecionar e ainda se manter adimplente. 

A tese, no entanto, esta longe de pretender encerrar o debate sobre as 

agriculturas familiares, mas antes promovê-lo sob a perspectiva da própria família. 

Ou ainda, ampliar o olhar sobre a população assistida na avaliação de políticas 

públicas. Abrindo preceito para estudos futuros, se não, complementares. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA REDIRECIONANTES 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

Pesquisa sobre redirecionamentos no Pronaf B 

Identificação da Unidade Familiar (UniFam) 

01 Família:  Sobrenome 

02 Localidade: 

03 Características da localidade (física, da UniFam, renda, etc): 
 

Identificação de “contaminação” na pesquisa 

04 Quais programas sociais/benefícios a família tem acesso? 
A - [   ] Transferência de Renda. B - [   ] Aposentadoria. C - [   ] Pensão.  D -[   ] Outros. 

05  Quantos membros utilizam o valor ou os valores dos programas sociais/benefícios?¹  

Ocupação e constituição da renda 

06 Responsável ou responsáveis pela renda principal: 

07 Número de membros que moram na unidade familiar: 

08 Número de membros que moram fora da unidade familiar: 

09 Membros com ocupação: 

10 Membros com ocupação remunerada fora da unidade familiar: 

11 Membros com ocupação na unidade familiar que geram renda:  

Comparativo de redirecionamento ex ou post contrato. 

12 Qual a motivação para contratar o crédito?²  
A) [    ] –  Para redirecionar.    B) [    ] – Para destinar a atividade contratada.  

13 Se 12 for A: 
O que motivou a necessidade de contratar crédito para uma atividade, tendo em vista 
redirecionar na compra/contrato do objeto/serviço? 
 

14 Se 12 for B: 
O que motivou a necessidade em redirecionar para a compra/contrato do 
objeto/serviço? 
 

15 Quais produtos/serviços adquiridos/contratados? 

Efetividade no cotidiano dos contratantes com redirecionamento 

16 O produto/serviço adquirido contribuiu de que forma no cotidiano? 

17 Qual a diferença na vida antes e depois do redirecionamento do crédito? 

18 Faria contrato novamente? 

19 Faria redirecionamento novamente? Por qual motivação? 

20 Demais observações pertinentes: 
 
 
 
 

 
¹ - Uso Real de Renda Proveniente de Programas Sociais ou Benefícios. 
² - agrupar segundo Lógica decisória familiar. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS ATORES INSTITUCIONAIS 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
Pesquisa sobre redirecionamentos no Pronaf B 

 
Data: ___/___/____. 
Instituição:_______________________________________________________. 
Entrevistado: _____________________________________________________. 
 
     Roteiro de Entrevista 
 
 
1. O que a instituição reconhece como desvio no Pronaf? 
 
2. Existe algum tipo de controle quantitativo ou qualitativo quanto ao desvio? 
 
3. (Caso a resposta anterior seja: quantitativo) Este controle visa identificar os 
contratantes inadimplentes ou inclui outros aspectos? 
 
4. A que se deve, na visão da instituição, a motivação do contratante em desviar o 
crédito? 
 
5. Qual o papel institucional frente ao desvio de crédito? 
 
 
Questões espontâneas pertinentes. 
 


