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RESUMO 

 

Este estudo teve o objetivo de investigar, avaliar e discutir uma ação pública, o 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), destinado 
ao campo da agricultura familiar. A pesquisa, de caráter social, situa-se na linha do 
desenvolvimento social e políticas públicas. A pesquisa foi delineada como de 
natureza exploratória de cunho qualitativo, envolvendo estudo bibliográfico e 
pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi realizada na cidade de Batatais/SP, 
com uma amostragem de famílias participantes do Programa e, também, com 
funcionários das instituições responsáveis por sua execução, a Casa da Agricultura 
e o Banco do Brasil. Os dados foram avaliados por meio de análise de conteúdo 
sendo constituídas duas categorias de análise: (1) O PRONAF, uma política para o 
desenvolvimento, sendo avaliado positivamente tanto em relação às linhas de 
crédito oferecidas, aos juros baixos, à agilidade no processo de aquisição do 
financiamento, quanto contribuindo para a melhoria das condições de trabalho, como 
aquisição de maquinários, de carros, possibilitando melhores condições de vida e de 
desenvolvimento; (2) Agricultores familiares: mudanças, perspectivas e realizações, 
avaliadas como um momento de satisfação, de melhora da auto-estima, de 
realização com o trabalho e com eles próprios, uma vez que estavam sentindo ser 
“mais gente”, “mais realizados”, “pessoas importantes”, demonstrando muito amor 
pelo meio rural e forte identificação entre roça e vida.    

 

Palavras-chave: agricultura de subsistência; meio rural; desenvolvimento social; 
desenvolvimento regional; políticas públicas. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to investigate, evaluate and discuss a public action, 
the National Program for Strengthening Family Agriculture (Pronaf), intended for the 
field of family farming. The research, of social character, is in line with the social 
development and public policies. The research was designed as an exploratory 
qualitative study involving bibliographic study and field research. The field research 
was conducted in the city of Batatais/SP, with a sample of families participating in the 
Program, and, also, with functionaries of the institutions responsible for its 
implementation, the House of Agriculture and the Bank of Brazil. The data were 
evaluated by means of content analysis being formed two categories of analysis: (1) 
the Pronaf, a politics for the development, being evaluated positively both in relation 
to the credit lines offered, the low interest rates, the agility in the process of 
acquisition of the financing, as contributing to the improvement of working conditions, 
such as the acquisition of machinery, cars, allowing better conditions of life and 
development; (2) Family Farmers: changes, prospects and achievements, evaluated 
as a time of satisfaction, improved self-esteem, realization with the work and with 
themselves, once they were feeling be "more people", "more realized", "important 
people", showing much love for the rural environment and strong identification 
between country and life. 

 

Keywords: subsistence agriculture; rural environment; social development; regional 
development; public politics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho trata da questão das políticas públicas 

endereçadas à agricultura familiar, enfocando o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Nacional (PRONAF). A partir da década de 60 do 

século XX, atraído por incentivos, o setor industrial se desenvolveu em grande 

escala nos grandes centros, proporcionando uma grande oferta de postos de 

trabalho; em contrapartida, no campo, o processo de modernização e 

industrialização da agricultura trouxe a extinção de postos de trabalho e esta 

realidade levou vários trabalhadores oriundos do setor rural a trocarem suas 

atividades produtivas por outras, de natureza diversa, nos grandes centros. 

Com a queda da geração de postos de trabalho, em meados dos anos 

1990, volta-se o olhar para o campo e percebe-se a necessidade de incentivo para a 

agricultura familiar, como alternativa para o desenvolvimento e geração de renda. 

A agricultura é uma das atividades mais antigas da história da 

humanidade. De característica primária, esta atividade é exercida por  cidadãos, que 

através da execução de seu trabalho na terra, geram a produção de alimentos, uma 

parte utilizada para sobrevivência e outra para comercialização, o que, 

consequentemente, gera poder econômico e renda para as famílias.  

O estudo da agricultura representa para o autor, um olhar para sua 

própria história, visto sua ascendência ser de pequenos agricultores. Há um grande 

apreço em conhecer políticas públicas e ações que levem ao desenvolvimento rural 

e auxiliem o trabalho do agricultor. Assuntos relacionados ao meio rural, sempre 

permearam as conversas familiares. 

A pequena propriedade é responsável por grande parte dos alimentos 

produzidos e fornecidos aos centros urbanos. Para subsidiar sua produção e 

investimentos na propriedade, os pequenos produtores recorrem a recursos 

financeiros, no caso, o PRONAF.  

Este estudo teve como ponto de partida as seguintes indagações: será 

que os programas criados para a agricultura familiar são suficientes para trazer o 

desenvolvimento e proporcionar uma melhoria na qualidade de vida das famílias? Se 

existem linhas para subsidio, por que muitos agricultores familiares não estão tendo 
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acesso a elas? Será que há conhecimento por parte dos responsáveis, executores 

das políticas de crédito, das necessidades e dos anseios dos agricultores familiares? 

Estas e outras questões foram norteando o escopo do trabalho que tem 

o objetivo geral de investigar, avaliar e discutir a experiência de uma política pública 

– o PRONAF, aplicada no campo da agricultura familiar na cidade de Batatais, 

Estado de São Paulo.  Os objetivos específicos são: 

� obter referencial para pensar nas políticas públicas relativas à 

agricultura familiar como instrumento para definir rumos para ações 

humanas que contribuam com o desenvolvimento social,  

� verificar como são disponibilizados os incentivos por parte do 

governo que levem a agricultura familiar ao desenvolvimento,  

� conhecer a realidade das famílias beneficiadas e questões 

pertinentes às mudanças na qualidade de vida das mesmas. 

Esta pesquisa tem caráter social, sendo situada na linha do 

desenvolvimento social e das políticas públicas. Trata-se de pesquisa exploratória, 

de cunho qualitativo que envolveu estudo bibliográfico e documental e pesquisa de 

campo. O trabalho de campo foi desenvolvido através de uma amostragem 

constituída por 6 famílias de agricultores familiares e 3 funcionários responsáveis 

pela execução do Programa, sendo os dados coletados por meio de entrevistas 

semi-estruturadas e avaliados através de análise de conteúdo.  

O corpo do trabalho foi sistematizado em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta reflexões e discorre sobre políticas 

públicas e desenvolvimento econômico, e traça o histórico das políticas agrícolas. 

 O segundo capitulo tem o objetivo de apresentar o PRONAF, 

abordando aspectos históricos de sua criação, sua caracterização e beneficiários e 

alguns dados desta política no ano de 2010. 

O terceiro capítulo trata da agricultura familiar, buscando demonstrá-la 

como uma das atividades mais antigas da história da humanidade, seguida de uma 

breve caracterização da agricultura brasileira e da agricultura familiar no Brasil.  

O quarto capítulo aponta os procedimentos metodológicos onde são 

indicados o tipo de pesquisa, os participantes, o instrumento e os procedimentos de 

coleta e de análise dos dados. 

No quinto capítulo é apresentada a análise e discussão dos dados. 
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Por fim, a conclusão que resume as reflexões construídas ao longo 

deste estudo. 
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CAPÍTULO 1 

DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

1.1 UM PENSAR SOBRE CRESCIMENTO ECONÔMICO E DESENVOLVIMENTO 

 

 

O século XX certamente foi um período de grandes mudanças, muitas 

delas acentuadas pelo processo de globalização que pode ser representado pela 

mudança do relacionamento entre os países. Talvez uma de suas principais 

características seja o rompimento das fronteiras entre os países, entre realidades, 

culturas, costumes, em muitos casos desconhecidos por muitos lideres mundiais. 

Segundo Baran (1984, p. 41), “a segunda Guerra Mundial e os acontecimentos que 

se seguiram constituíram grande terremoto que abalou a estrutura do mundo 

capitalista”. O autor enfatiza que este acontecimento trouxe como conseqüência o 

“despertar quase universal das grandes multidões que habitam as áreas 

dependentes e coloniais do mundo”, um despertar para uma realidade onde era 

possível identificar que o mundo não tinha entendimento da noção de 

desenvolvimento, vinha de um período de crescente industrialização no qual apenas 

parte dos países estaria participando; mostrou uma face na qual a ênfase era dada 

ao crescimento, enquanto o desenvolvimento não era considerado para todos os 

países.  

Desta forma, a preocupação de alguns países, até o século XX, estava 

em acentuar o crescimento econômico através do fortalecimento econômico e 

militar.  

Souza (1999, p. 15) descreve esta realidade: 

 

A preocupação com o crescimento econômico nos países da Europa é 
muito antiga. Contudo, o objetivo primordial dos que se ocupavam com as 
finanças públicas era aumentar o poder econômico e militar do soberano. 
Raramente havia preocupação com a melhoria das condições de vida do 
conjunto da população. 

 

A fim de fomentar o crescimento econômico, estes países buscavam a 

industrialização e o aumento no nível produtivo, gerando um crescimento e acúmulo 
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de capital. Furtado (1964, p. 78) destaca que até o inicio do século XX o crescimento 

estava diretamente ligado à industrialização de um país, sendo que “nos primeiros 

anos do capitalismo a indústria ainda era sinônimo de desenvolvimento e a 

acumulação de capital por uma minoria que estava à frente das indústrias 

emergentes.” Naquela época, o poder de aquisição de produtos era restrito a 

poucos, geralmente os industriais, justamente aqueles que detinham o poder do 

capital. 

Segundo Gremaud et al. (2007, p. 398), o crescimento econômico pode 

ser definido como: 

 

[...] a ampliação quantitativa da produção do PIB (Produto Interno Bruto) de 
modo continuado ao longo do tempo [...] não é apenas a magnitude da 
expansão da produção representada pela evolução do PIB, mas também a 
natureza e a qualidade deste crescimento [...]. 

 

Milone (1998, p. 514), por sua vez, diz que o crescimento econômico 

envolve: 

 

[...] o aumento continuo do produto interno bruto em termos globais e per 
capita, ao longo do tempo, Kuznets amplia esta definição afirmando que a 
capacidade de crescimento baseada no avanço tecnológico exige ajustes 
institucionais e ideológicos. 

 

O parâmetro utilizado para medir o crescimento econômico de um país, 

na forma mais clássica e tradicional é através do PIB. Gremaud et al. (2007, p. 402) 

definem a importância destes dados para análise, mostrando que: 

 

Se o conceito de crescimento procura refletir a ampliação da produção de 
bens que visam atender às vontades humanas, logicamente, quanto maior a 
quantidade de bens produzidos, maior a possibilidade de as pessoas 
satisfazerem as suas necessidades; portanto melhores devem ser as 
condições de existência destas pessoas. Assim quanto maior o pais em 
termos econômicos (quanto maior o PIB) maiores são as chances de a 
população deste país viver bem.  

 

Medir o crescimento apenas pelo PIB é um tanto arriscado, pois não 

somente a alta produção de um país pode garantir a qualidade de vida de seus 

cidadãos, pois pode ocorrer de países apresentarem um índice de produto per capita 

razoável e ao mesmo tempo ter uma realidade social bastante comprometida. 

Feijó (2007, p. 44) apresenta uma questão essencial: 
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O Brasil, por exemplo, é um país com desempenho razoável quanto aquele 
indicador, mas com mazelas sociais que em alguns aspectos lembram as 
de países africanos. Isto é possível pela real desigualdade na distribuição 
de renda, de educação e de oportunidades. 

 

Portanto, nem sempre o crescimento econômico e o acúmulo de capital 

levarão um país ao desenvolvimento, pois para se desenvolver, um dos fatores 

fundamentais é a distribuição deste capital. Gremaud et al. (2007, p. 40) destacam 

que para se medir o desenvolvimento de um país é fundamental “a análise de sua 

distribuição de renda, ou seja, a forma pela qual os frutos do crescimento são 

partilhados pela população”. Da mesma forma, Souza (1999, p. 88) relata o 

desenvolvimento “como um processo de mudança social, com nova realocação dos 

recursos produtivos e de maneira mais eficiente [...] aumento do nível de bem estar.” 

Milone (1998, p. 515) indica a maneira como se deve analisar o desenvolvimento de 

um país: 

 

O aspecto fundamental é que desenvolvimento econômico não pode ser 
analisado, somente, por meio de indicadores que medem o crescimento do 
produto ou do produto per capita. Desenvolvimento deve ser 
complementado por índices que representem, ainda que de forma 
incompleta, a qualidade de vida dos indivíduos.  

 

O autor, ainda, ressalta que: 

 

Deste modo, deveremos ter um conjunto de medidas que reflitam alterações 
econômicas, sociais, políticas e institucionais, tais como: renda per capita, 
expectativa de vida, mortalidade infantil, fertilidade, educação, 
analfabetismo, distribuição de renda entre diferentes classes e setores 
(MILONE, 1998, p. 515). 

 

A criação de órgãos a fim de assegurar a paz e apoiar o 

desenvolvimento se fez necessária no período pós-guerra, marcado por uma nova 

ordem econômica mundial, em razão dos acontecimentos do século XX. Lopes 

(2007) destaca a criação, em 1945, da Organização das Nações Unidas (ONU) no 

imediato pós Segunda Guerra Mundial, uma instituição internacional formada por 

192 países. A ONU, desde sua fundação, procura, por meio do diálogo entre os 

países, levar os povos à cooperação, à compreensão para que direitos fundamentais 

dos indivíduos sejam respeitados e cumpridos, para manter a paz e a segurança no 

mundo, por meio de ações efetuadas dentro dos próprios países, buscando em 

conseqüência, uma melhora nos padrões de vida e dos direitos humanos. Segundo 
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Lafer (1995, p. 169) “A carta da ONU exprime este anseio de paz. Almeja, como diz 

o seu preâmbulo, ‘preservar as gerações futuras do flagelo da guerra’."    

Ainda, Rossetti (1981, p. 153) destaca um novo olhar para as questões 

sociais quando diz:  

 

[...] com as mudanças tecnológicas da revolução industrial do século XVIII e 
ainda com a eclosão das questões sociais e políticas acumuladas durante o 
período mercantilista, a idéia de crescimento passou a ocupar nova posição 
no campo da analise econômica. 

 

 Tratando-se de desenvolvimento e crescimento, ambos apresentam 

forte relação entre si, no entanto para se ter desenvolvimento de um país é 

necessário que haja crescimento.  

Rossetti (1981, p. 158) explica:  

 

O desenvolvimento apresenta-se como um processo dinâmico de 
crescimento harmonioso, estrutural diferindo do simples crescimento, que é 
a variação unidimensional de uma série qualquer de diversas séries; o 
crescimento é assim uma das condições para o desenvolvimento. 

 

É importante destacar aqui que em se tratando de desenvolvimento, o 

foco deve ser o homem. Talvez seja este um dos maiores desafios, pois o homem é 

um ser complexo e em constante modificação, por isso não basta apenas satisfazer 

suas necessidades básicas, é preciso ir além e buscar a melhoria das condições de 

vida da população, da qualidade de vida e do bem estar dos residentes de um país.  

Oliveira (2002, p. 40) destaca esta visão: 

 

O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de 
mudanças e transformações de ordem econômica, política e principalmente, 
humana e social. Desenvolvimento nada mais é que o crescimento – 
incrementos positivos no produto e na renda – transformado para satisfazer 
as mais diversificadas necessidades do ser humano, tais como saúde, 
educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, dentre outras.  

 

Assim é que o desenvolvimento deve ser visto como um processo de 

mudança, ao longo do tempo, nos padrões de vida da população e, segundo Souza 

(1999, p. 21), este movimento está ligado a um conjunto de transformações:  

 

Pode-se considerar que o desenvolvimento econômico é um conjunto de 
transformações intimamente associadas, que se produzem na estrutura de 
uma economia, e que são necessárias à continuidade de seu crescimento. 
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Essas mudanças concernem à composição da demanda, da produção e dos 
empregos. 

 

Essas transformações, que se produzem na estrutura da economia e 

que têm a finalidade de fomentar e manter o crescimento de um pais, requerem, a 

principio, um processo de organização, planejamento, políticas públicas, que levem 

ao crescimento do Estado.  

Em nível mundial, o período pós-guerra mostrou que nem todos os 

países possuíam tal estrutura a fim de fomentar o crescimento econômico e 

conseqüentemente obter o desenvolvimento do país. Kinoshita e Fernandes (2008, 

online) destacam que o termo “direito ao desenvolvimento” foi utilizado pela primeira 

vez em 1971, porém consagrou-se como um direito humano em 1986 quando foi 

criado o Direito ao Desenvolvimento. Porém, o auxílio ao desenvolvimento dos 

países denominados subdesenvolvidos é um direito, encontrado no artigo 4º da 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1986, online): 

 

Os Estados têm o dever de, individual e coletivamente, tomar medidas para 
formular as políticas internacionais de desenvolvimento, com vistas a 
facilitar a plena realização do direito ao desenvolvimento. 1. É necessária a 
ação permanente para promover um desenvolvimento mais rápido dos 
países em desenvolvimento. Como complemento dos esforços dos países 
em desenvolvimento, uma cooperação internacional efetiva é essencial para 
prover esses países de meios e facilidades apropriados para incrementar 
seu amplo desenvolvimento. 

 

Para muitos países em desenvolvimento, a aquisição de uma estrutura 

que leve ao desenvolvimento é certamente um processo desafiador; talvez um dos 

primeiros desafios seja o respeito aos direitos humanos, a agregação de princípios 

que possam levar à construção de uma nação democrática e livre. Infelizmente, há 

países onde a condição de ditadura impede a participação ativa da sociedade 

ferindo o 2º artigo da referida declaração que diz: ”A pessoa humana é o sujeito 

central do desenvolvimento e deveria ser participante ativo e beneficiário do direito 

ao desenvolvimento” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1986, online). 

Bethonico (2008, p. 1) ressalta que “o direito ao desenvolvimento passou a ser um 

direito do homem como qualquer outro, e responsabilidade dos Estados de 

promovê-lo e efetivá-lo.” 

Ações seriam necessárias para que o desenvolvimento pudesse ser 
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realizado em uma maior amplitude. O artigo 4º da Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento demonstra a importância da participação do Estado na garantia 

deste desenvolvimento. 

Neste sentido, Feijó (2007, p. 44) complementa que “além do 

crescimento econômico, o desenvolvimento requer políticas públicas e ações 

privadas que possam espalhar os benefícios do crescimento, alcançando um 

número maior de pessoas.” 

O relatório sobre o desenvolvimento humano realizado pelo IPEA e 

pelas Nações Unidas mostra que: 

 

O desenvolvimento humano significa não apenas o desenvolvimento para 
as pessoas e desenvolvimento das pessoas, mas também pelas pessoas. 
Nesse sentido, cabe a cada país definir sua estratégia de desenvolvimento 
e mais do que isso, assegurar que as pessoas, através de estruturas 
apropriadas, participem plenamente das decisões e processos que afetem 
suas vidas (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO; INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 
APLICADA, 1996, p. 2). 

 

 

1.2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

 

A definição de política pública diz ser ela um conjunto de planos e 

ações governamentais voltados para a concretização dos direitos sociais. 

Castigloni (2006, p. 35) define política pública numa visão bastante 

abrangente, como pode ser observado a seguir:  

 

Políticas públicas caracterizam-se por ser um conjunto de diretrizes 
garantidas por lei que possibilitam a promoção e a garantia dos direitos 
sociais dos cidadãos, legalmente reconhecidos pela constituição federal de 
1988, por meio do caput do art. 6º ‘são direitos sociais a educação, a saúde 
o trabalho, a moradia, o lazer, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, assistência aos desamparados’. 

 

A estratégia para atingir o desenvolvimento está diretamente alinhada 

com as necessidades da existência de políticas públicas eficientes, que consigam 

atingir o objetivo de satisfazer a um determinado bem comum.  

Gonçalves e Souza (2005, p. 1) destacam a importância desta 

realidade: 
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[...] políticas públicas podem ser colocadas, sempre sob o ângulo da 
atividade, como conjuntos de programas de ação governamental, estáveis 
no tempo, racionalmente moldadas, implantadas e avaliadas, dirigidas à 
realização de direitos e redistribuição de bens e posições que concretizem 
oportunidades para cada pessoa viver com dignidade e exercer seus 
direitos, assegurando-lhes recursos e condições para a ação, assim como a 
liberdade de escolha para fazer uso desses recursos  

 

Como visto anteriormente, um dos fatores essenciais a uma política 

pública e que está ligado diretamente com o desenvolvimento é a partilha dos 

recursos e riquezas de um país. Uma política pública com foco no desenvolvimento, 

deve prioritariamente abranger ações que permitam a criação de oportunidades para 

que as pessoas possam melhorar sua condição de vida e lhes trazer a oportunidade 

de acesso aos recursos.  

No mesmo sentido, Rossetti (1981, p. 164) destaca que a “formulação 

de uma política de desenvolvimento requer, assim, muito mais que simples objetivos 

de crescimento econômico”, e aponta que nos objetivos da política deve constar a 

extensão social do crescimento, conforme mostrado a seguir: 

 

a) Remoção da pobreza absoluta. Compreende a extensão de programas 
de previdência social aos bolsões de pobreza absoluta; a criação de 
condições para emprego da força de trabalho marginalizada; e a 
programação de investimentos públicos que elevem diretamente os padrões 
de vida da população que se encontra em nível precário de subsistência. 
b) Melhoria das condições qualitativas de vida. Compreende a programação 
de investimentos básicos nas áreas de infra-estrutura social, de saúde e 
nutrição, de saneamento básico, de habitação e de lazer coletivos; a 
remoção de externalidades ambientais que atuem em prejuízo da qualidade 
de vida; e a adoção de programas de melhoria dos padrões de consumo 
privado. 

    

Um dos destaques a respeito de uma política pública ligada ao 

desenvolvimento é elencar ações que levem a uma melhor qualidade de vida. A 

expressão qualidade de vida possui uma conotação muito abrangente, envolvendo 

aspectos subjetivos e, por isso mesmo, significados diferentes. É um conceito que 

está submetido a múltiplos pontos de vista e que tem variado de época para época, 

de país para país, de cultura para cultura, de classe social para classe social, até 

mesmo de indivíduo para indivíduo. Kanesiro (2005), estudando o impacto do 

trabalho na qualidade de vida dos dekassegui que residem no Japão, sendo ela uma 

dekassegui, voltou ao Japão onde viveu quando criança por cerca de três anos, para 

proceder à coleta de dados de sua pesquisa. Dentre os aspectos estudados, a 

autora constatou que, a partir dos anos 1980, ficou evidente a migração em busca 
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de trabalho temporário para acumular bens e voltar à terra natal. Sua pesquisa 

mostrou que, embora o trabalho lá seja muito estafante, a grande maioria (cerca de 

85% dos 15 entrevistados) depois de mais de 20 anos de permanência, preferiram 

continuar no país, devido à qualidade de vida, pontuada como superior à do Brasil. 

No sentido mais amplo, o termo qualidade de vida pode ser 

compreendido se apreendido nas suas múltiplas dimensões: vida, trabalho, vida 

familiar, vida social, afetividade, espiritualidade, etc. 

Conforme Lippi (1994, p. 13),  

 

Qualidade de vida significa muito mais do que apenas viver [...] Por 
qualidade de vida entende-se o viver que é bom e compensador em pelo 
menos quatro áreas: social, afetiva, profissional e que se refere à saúde [...] 
O viver bem refere-se a ter uma vida bem equilibrada em todas as áreas.  

 

Rios (1996, p. 2) complementa quando diz que: 

 

A qualidade de vida se relaciona com o bem estar através de dimensões 
como, saúde, nível de educação, situação econômica, relações sociais e 
familiares, moradia, atividades recreativas, auto-estima, crenças religiosas, 
autonomia, domínio ambiental, metas na vida e grau de desenvolvimento 
pessoal. 

 

Quando se considera o homem um ser não fragmentado, visto na sua 

totalidade/singularidade, “entende-se que tudo o que acontece em seu trabalho 

reflete em sua vida de modo geral. Como o trabalho é parte integrante da vida do 

homem, trabalho e vida são dimensões indissociáveis de sua existência” (ZAMBONI; 

GERA, 2006, p. 37) 

 

 

1.3 POLÍTICAS PÚBLICAS NA AGRICULTURA 

 

 

O século XX foi determinante para a política agrícola no Brasil, pois a 

partir dos anos 1950, políticas, leis, decretos, programas são criados a fim de 

fomentar a industrialização e a modernização da agricultura, tendo como um dos 

objetivos incentivar o crescimento do setor.  

Nos anos 1960, o contexto macro-econômico brasileiro é marcado por 

mudanças políticas e estruturais. Segundo Coelho (2001, p. 16), uma das 
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prioridades do governo estava no controle da inflação, e elaboração de planos que 

levassem o país ao crescimento “baseado na industrialização via substituição de 

importações”. Lucena e Souza (2001, p. 1) complementam quando dizem que “em 

função do modelo, as exportações agrícolas eram vistas de maneira pessimista, pois 

a prioridade era abastecer o mercado interno, exportando-se apenas o excedente, 

predominava, portanto, a monocultura exportadora.” Segundo Coelho (2001, p. 22), 

com a possibilidade de novos ganhos com a agricultura, “os estruturalistas [...] 

começaram a ver a agricultura e o agrobusiness como um grande potencial para 

alavancar e diversificar as exportações por meio de um ambicioso programa de 

modernização.” 

Com o fim de tornar este setor competitivo, procura-se alavancar o 

processo de industrialização e modernização da agricultura. Um dos primeiros 

registros, sobre o movimento para fomentar a modernização e o desenvolvimento da 

política agrícola no país, encontra-se por volta dos anos 60 do século XX, conforme 

relata Santos (2009, p. 13): 

 

Nos anos 50 e, principalmente, no início dos anos 60, no Governo João 
Goulart, iniciaram-se os debates com a participação popular, mesmo que 
timidamente, acerca das chamadas reformas de base (agrária, urbana, 
bancária e universitária), que na ótica do governo eram consideradas 
essenciais para alavancar o desenvolvimento econômico e social do país.  

 

Em 1964, é aprovada a Lei nº 4.504, sobre o Estatuto da Terra que 

trata das relações de trabalho no campo, execução da Reforma Agrária e a forma de 

execução das políticas agrícolas. Em seu artigo 1º, § 2º, traz a definição de política 

agrícola: 

 

Entende-se por Política Agrícola o conjunto de providências de amparo à 
propriedade da terra, que se destinem a orientar, no interesse da economia 
rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno 
emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do 
país. 

 

É importante observar a realidade do país na data da criação desta Lei, 

quando o Brasil passava por um período de industrialização, onde os esforços se 

concentravam neste objetivo. É pertinente lembrar que a definição de política 

agrícola traz essa preocupação quando diz que esta deverá se harmonizar com o 

processo de industrialização do pais. 
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Com o objetivo de atuar como suprimento de recursos financeiros e 

proporcionar competitividade ao setor rural, em 1965, é criada a Lei nº 4.829 que 

institui o Sistema Nacional de Crédito Rural. Em seu artigo 7º preconiza que o 

mesmo será composto pelos seguintes órgãos: Banco Central do Brasil, Banco do 

Brasil S/A, Banco da Amazônia S/A e Banco do Nordeste S/A; e, ainda, órgãos 

vinculados como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), bancos privados e estaduais, caixas econômicas, cooperativas de crédito 

rural e sociedades de crédito, financiamento e investimentos. 

Considera-se crédito rural, conforme a mesma Lei nº 4.829/65, no seu 

artigo 2º,  

 

[...] o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e 
estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas 
cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos 
objetivos indicados na legislação em vigor. 

 

A utilização dos recursos se dará a fim de suprir as necessidades 

financeiras de custeio e da comercialização da produção. Também é abordada a 

utilização do capital para investimento e industrialização de produtos agropecuários.  

O artigo 9º traz o detalhamento destas modalidades: 

 

Art. 9º - Para os efeitos desta Lei os financiamentos rurais caracterizam-se, 
segundo a finalidade, como de: I - custeio, quando destinados a cobrir 
despesas normais de um ou mais períodos de produção agrícola ou 
pecuária; II - investimento, quando se destinarem a reversões em bens e 
serviços cujos desfrutes se realizem no curso de vários períodos; III - 
comercialização, quando destinados, isoladamente, ou como extensão do 
custeio, a cobrir despesas próprias da fase sucessiva à coleta da produção, 
sua estocagem, transporte ou à monetização de títulos oriundos da venda 
pelos produtores; IV - industrialização de produtos agropecuários, quando 
efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural. 

 

Conforme Lima (2003, p. 20), esse período marca uma mudança no 

meio rural: “uma mudança na base técnica de produção em que há a substituição da 

produção artesanal por uma agricultura moderna e intensiva com introdução de 

maquinários, de elementos químicos, novas ferramentas e cultura”. 

Toschi (2006, p. 18) descreve a mudança ocorrida neste período: 

 

Diante do contexto macroeconômico da época, o governo federal promulgou 
[...] o sistema nacional de crédito rural, modelo de sistema adotado até hoje, 
que tinha como claros objetivos o de distribuir e aplicar o crédito rural em 
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conformidade com a política de desenvolvimento da produção agropecuária 
brasileira e almejar o bem estar da população. 

 

O processo de modernização do campo, a principio, não foi executado 

de forma padronizada em todas as regiões. Lacerda (1985, p. 20) coloca que “o 

processo de modernização atinge o setor primário de forma irregular e 

discriminatória, interferindo no seu comportamento de maneira diferenciada, no que 

tange à estrutura de classes produtivas, tipo de produto e região”. A principio a 

modernização da agricultura com a introdução de maquinários no campo trouxe 

conseqüentemente um aumento da produção agrícola, acarretando um crescimento 

principalmente à cultura de exportação. Por outro lado, contribuiu para um problema 

social, a expulsão do homem do campo.  

Minayo (1987) destaca este processo, quando descreve a 

apresentação de uma máquina de café que, segundo o fabricante, economizaria a 

mão de obra de 450 trabalhadores: 

 

A modernização só será útil quando o pais contar com uma organização em 
que os resultados sejam distribuídos por toda a população. Notem uma 
colhedeira de café não vai aumentar um grão a produção em qualquer 
região. Não se vai produzir mais por causa dela; vai simplesmente 
concentrar a renda na mão do fazendeiro e do dono da terra (MINAYO, 
1987, p. 111). 

 

Durante as décadas de 1970 e 1980, o setor agrícola expandiu, em 

razão da abertura de novos mercados e oferta de crédito. A agricultura cresceu 66%, 

em meados dos anos 80 e, com a instabilidade econômico-financeira, o governo 

efetuou mudanças na política de crédito, alterando taxas, encargos e garantias 

(LUCENA; SOUZA, 2001). 

Nos anos 1990, foi criado o Sistema Nacional de Pesquisa 

Agropecuária (SNPA) com o objetivo de fomentar a pesquisa na área agrícola. 

Fatores importantes para o desenvolvimento do setor são citados como ações a 

serem executadas, a saber: crédito rural, habitação rural, eletrificação rural, 

mecanização agrícola. 

Em janeiro de 1991, uma nova legislação é sancionada sobre a política 

agrícola nacional, a Lei nº 8.171, cuja finalidade é explicitada no seu artigo 1º: 

 

Art. 1°. Esta lei fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências 
institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos da 
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política agrícola, relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais 
e de planejamento das atividades pesqueira e florestal. 

 

Esta lei representa uma reformulação no conceito e tratamento da 

política agrícola, destacando-se a criação do Conselho Nacional de Política Agrícola 

(CNPA) com o principal objetivo de gestor, com poderes de ajustes ou alterações 

nas políticas agrícolas, assim como a manutenção do planejamento agrícola anual 

que deverá ser feito de maneira participativa e democrática.  

O artigo 3º, da referida Lei, traz os objetivos desta política no seu 

âmbito de atuação, sendo destacados abaixo alguns desses objetivos: 

 

Art. 3°. São objetivos da política agrícola: I - na forma como dispõe o art. 
174 da Constituição, o Estado exercerá função de planejamento, que será 
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, 
destinado a promover, regular, fiscalizar, controlar, avaliar atividade e suprir 
necessidades, visando assegurar o incremento da produção e da 
produtividade agrícolas, a regularidade do abastecimento interno, 
especialmente alimentar, e a redução das disparidades regionais; II - 
sistematizar a atuação do Estado para que os diversos segmentos 
intervenientes da agricultura possam planejar suas ações e investimentos 
numa perspectiva de médio e longo prazos, reduzindo as incertezas do 
setor; III - eliminar as distorções que afetam o desempenho das funções 
econômica e social da agricultura;  IV - proteger o meio ambiente, garantir o 
seu uso racional e estimular a recuperação dos recursos naturais; [...]  IX - 
possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos atuantes no setor 
rural, na definição dos rumos da agricultura brasileira; X - prestar apoio 
institucional ao produtor rural, com prioridade de atendimento ao pequeno 
produtor e sua família; [...]. 

 

Estes objetivos destacam bem alguns dos papéis a serem 

desenvolvidos e executados na área da política agrícola, um destaque importante 

que dá inicio a um olhar para o pequeno produtor e sua família. Quatro anos depois, 

entra em vigor o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), a primeira política a favorecer especificamente os pequenos e médios 

agricultores. Este é o tema do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

PRONAF, UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA A AGRICULTURA 

FAMILIAR 

 

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DE SUA CRIAÇÃO 

 

 

A necessidade de criação de postos de trabalho leva à busca de novos 

meios de produção. O processo de industrialização e modernização da agricultura 

trouxe consigo um grande número de operários para os centros urbanos oriundos do 

campo. Riceto, Cleps Júnior e Carvalho (2006, p. 9) destacam que durante décadas 

a agricultura familiar ficou marginalizada em comparação aos avanços obtidos no 

agronegócio; por outro lado, demonstram que nos anos 1990 “ações que visam à 

manutenção e à inserção do homem no campo vêm sendo executadas na tentativa 

de frear a exclusão socioeconômica causada pelo agronegócio.”   

Como visto no Capitulo 1, em 1964 foi estabelecida uma política de 

crédito rural que tinha como um dos principais objetivos: 

 

Estimular o crescimento ordenado dos investimentos rurais, financiar o 
custeio oportuno e a comercialização dos produtos agropecuários, fortalecer 
os produtores rurais, particularmente os pequenos e médios e facilitar a 
introdução de métodos racionais e produção no setor agrícola 
(SAYAD,1984, p. 4). 

 

Na busca de recursos, até meados dos anos 90 do século XX, grandes 

e pequenos produtores tinham os mesmos parâmetros, as mesmas regras, as 

mesmas garantias, na aquisição de crédito, sendo estes, muitas vezes, cumpridos 

apenas para agricultores com propriedades de grande porte. Apesar de constar nos 

objetivos da política agrária a particularidade de servir ao pequeno produtor, a maior 

parte dos recursos acabava sendo absorvido pelos grandes produtores. 

Já no inicio da década de 1990, a forte pressão exercida pelo setor 

agropecuário, através dos movimentos sociais ligados aos sindicatos, levou o 

Governo Federal a aumentar benefícios e concessões ao setor.   

Segundo Silva (1999, p. 5), 
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[...] os movimentos sociais representados pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), apresentaram ao governo uma 
proposta de crédito de investimento subsidiado para os agricultores 
familiares, em que se destacava a necessidade de um programa que 
contemplasse a diversidade existente nesse tipo de atividade rural. 

  

O Governo Federal através do Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento cria em 1993 o Programa de Valorização da Pequena Produção 

Rural (PROVAP), que consistia em uma linha de crédito para pequenos 

proprietários, os quais eram classificados a partir do tamanho do estabelecimento e 

da mão de obra utilizada na produção. 

Em 1995 é instituído o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), pela Resolução CMN/BACEN nº. 2.191 de 24/08/95, 

que traz em sua redação: “a finalidade de conceder crédito de custeio e investimento 

na atividade produtiva familiar sendo beneficiários os pequenos agricultores.” 

Campos (2004, p. 45) especifica esta definição quando mostra que o PRONAF 

destina-se “ao apoio financeiro das atividades agropecuárias e não agropecuárias, 

exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua 

família”. 

Em 1996 efetivamente cria-se uma política especifica para o grupo 

pertencente à atividade produtiva familiar, através do Decreto nº 1.946, de 28 de 

junho de 1996. O PRONAF deixa de ser uma linha de crédito para se tornar um 

Programa Governamental, conforme Anjos et al. (2004, p. 530), 

 

O surgimento, em 1995, do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar marca, indiscutivelmente, um divisor de águas no 
processo de intervenção estatal na agricultura e no mundo rural brasileiros. 
Tal assertiva prende-se muito mais ao caráter desta mudança e dos 
objetivos implicados, do que propriamente no volume de recursos 
efetivamente disponibilizados para apoiar este setor, haja vista o fato da 
agricultura patronal concentrar nada menos que 76% do crédito atualmente 
disponibilizado para financiar a agricultura nacional. 

 

Savoldi e Cunha (2010, p. 10) destacam que a década de 1990 foi 

decisiva para que novas ações fossem permeadas ao setor agrícola. Segundo os 

autores: 

  

Na década de 1990, entretanto, dois fatores foram decisivos para mudar o 
curso da história. Por um lado, as reivindicações dos trabalhadores rurais, 
que começaram a ter voz já na Constituição de 1988 e ganharam destaques 
nas famosas “Jornadas Nacionais de Luta” da primeira metade da década 
de 90, ocuparam definitivamente a agenda pública para o meio rural. Por 
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outro, os estudos realizados conjuntamente pela FAO E INCRA, definem 
com maior precisão conceitual a agricultura familiar e, mais ainda, 
estabelecem um conjunto de diretrizes que deveriam nortear a formulação 
de políticas para esse segmento específico. Sabe-se que esse estudo 
serviu de base para as primeiras formulações do PRONAF 

 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO E BENEFICIÁRIOS DO PRONAF 

 

 

O Programa foi estruturado a partir de uma estratégia de parceria entre 

os Governos Municipal, Estadual e Federal, parcerias entre agricultores familiares e 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural. Santos (2009) destaca os 

conselhos como sendo responsáveis pela aprovação do plano municipal de 

desenvolvimento rural, fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos. A 

princípio o PRONAF esteve ligado ao Ministério da Agricultura e Abastecimento 

sendo este o responsável pela coordenação do Programa e posteriormente 

englobado junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.   

Hilsinger (2007, p. 82) destaca:  

 

O PRONAF foi estruturado fundamentando-se em três princípios: a 
descentralização, a participação e o estabelecimento de parceiras. Desta 
forma o programa envolve três níveis de gestão (municipal, estadual e 
federal), e também concentra a participação de todas as partes envolvidas 
no processo (produtores, governos, assistência técnica, cooperativas) 

 

Uma das principais finalidades do Programa é apresentada no art. 1º 

do Decreto nº. 1.946/96, onde consta a função de “promover o desenvolvimento 

sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a 

propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a 

melhoria de renda”.  

Para atingir estes objetivos, no art. 2º, do mesmo decreto, são definidas 

ações as quais o Programa deve ter como norteadoras para sua execução.  São as 

seguintes: 

 

a) melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura familiar, 
mediante promoção do desenvolvimento rural de forma sustentada, 
aumento de sua capacidade produtiva e abertura de novas 
oportunidades de emprego e renda; 

b) proporcionar o aprimoramento das tecnologias empregadas, mediante 
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estímulo à pesquisa, desenvolvimento e difusão de técnicas adequadas 
à agricultura familiar, com vistas ao aumento da produtividade do 
trabalho agrícola, conjugado com a proteção do meio ambiente; 

c)  fomentar o aprimoramento profissional do agricultor familiar, 
proporcionando-lhe novos padrões tecnológicos e gerenciais; 

d)  adequar e implantar a infra-estrutura física e social necessária ao melhor 
desempenho produtivo dos agricultores familiares, fortalecendo os 
serviços de apoio à implementação de seus projetos, à obtenção de 
financiamento em volume suficiente e oportuno dentro do calendário 
agrícola e o seu acesso e permanência no mercado, em condições 
competitivas; 

e) atuar em função das demandas estabelecidas nos níveis municipal, 
estadual e federal pelos agricultores familiares e suas organizações; 

f) agilizar os processos administrativos, de modo a permitir que os 
benefícios proporcionados pelo Programa sejam rapidamente absorvidos 
pelos agricultores familiares e suas organizações; 

g) buscar a participação dos agricultores familiares e de seus 
representantes nas decisões e iniciativas do Programa; 

h) promover parcerias entre os poderes públicos e o setor privado para o 
desenvolvimento das ações previstas, como forma de se obter apoio e 
fomentar processos autenticamente participativos e descentralizados; 

i)  estimular e potencializar as experiências de desenvolvimento, que 
estejam sendo executadas pelos agricultores familiares e suas 
organizações, nas áreas de educação, formação, pesquisas e produção, 
entre outras. 

 

Desde sua criação o Programa, ao longo dos anos, tem passado por 

modificações, estendendo sua abrangência a outras áreas. Para adesão ao 

Programa, os produtores rurais necessitam atender às características da agricultura 

familiar, que segundo o Manual de Crédito Rural (MCR) (BRASIL, 2011a, p. 12), 

compreende os seguintes requisitos: 

 

I - explorem parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, 
arrendatário, parceiro ou concessionário do PNRA; (Res. 3.559) 

II -  residam na propriedade ou em local próximo; (Res 3.559) III - não 
disponham, a qualquer título, de área superior a 4 (quatro) módulos 
fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor; (Res 3.559) 

IV - obtenham, no mínimo, 70% (setenta por cento) da renda familiar da 
exploração agropecuária e não agropecuária do estabelecimento; (Res 
3.559) 

V - tenham o trabalho familiar como predominante na Exploração do 
estabelecimento, utilizando apenas eventualmente o trabalho 
assalariado, de acordo com as exigências sazonais da atividade 
agropecuária, podendo manter até 2 (dois) empregados permanentes; 
(Res 3.559) 

VI - tenham obtido renda bruta familiar nos últimos 12 (doze) meses que 
antecedem a solicitação da DAP acima de R$5.000,00 (cinco mil reais)1 
e até R$110.000,00 (cento e dez mil reais), incluída a renda 
proveniente de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora 
dele, por qualquer componente da família, excluídos os benefícios 
sociais e os proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais; 
(Res 3.559; Res 3.570 art. 4º). 

 

                                            
1 O Salário Mínimo Nacional em 2010 era R$ 510,00. 
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Estas características são comprovadas e certificadas através da 

Declaração de Aptidão a Agricultura Familiar (DAP), que são emitidas por órgãos 

regulamentados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). No Estado de 

São Paulo a emissão desta declaração geralmente é feita nas casas da agricultura 

ligadas a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), que é um órgão da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo 

(APÊNDICE c). Os beneficiários do PRONAF são enquadrados conforme grupos 

específicos definidos no MCR. 

Os grupos, em 2010, foram classificados em A, A/C, B e Agricultores 

Familiares. Segundo o Manual de Crédito Rural (2010), os grupos A e A/C são 

específicos para agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária ou beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário com a 

finalidade de financiamento das atividades agropecuárias e não agropecuárias .No 

grupo B enquadram-se os agricultores com renda bruta de até R$ 6.000,00 ano; são 

produtores pertencentes à modalidade de micro crédito rural, podendo utilizar os 

recursos para atividades agropecuárias e não agropecuárias. Já os produtores com 

renda bruta acima de R$ 6.000,00 ano, com limite teto de R$110.000,00 ano se 

enquadram na modalidade Agricultura Familiar, podendo utilizar os recursos para o 

financiamento da infra-estrutura de produção e serviços agropecuários e não 

agropecuários no estabelecimento rural, bem como o custeio de atividades 

agropecuárias e não agropecuárias.  

Ao longo dos anos, resoluções agregaram a esta política, atividades 

rurais diferentes da característica da agricultura familiar pré-definida, atividades 

consideradas não agropecuárias; com isso o nível de abrangência do Programa 

ficou acessível a nichos de atividades não previstos na criação deste subsídio, tais 

como pescadores artesanais, extrativistas, silvicultores, aquicultores, comunidades 

quilombos e povos indígenas, que têm características para enquadramento e, 

portanto, podem também participar do Programa. 

 

 

2.3 LINHAS DE CRÉDITO DO PRONAF 

 

 

Os créditos são classificados em custeio e investimento. A 
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característica do custeio se dá no financiamento de atividades agropecuárias e não-

agropecuárias, beneficiamento ou industrialização de produção própria. Já o 

investimento está ligado a financiamento de implantação, ampliação, modernização 

da infra-estrutura e serviços agropecuários ou não agropecuários.  

Como forma de manutenção da política de crédito agrícola, as 

diretrizes para aquisição do crédito são normatizadas anualmente, assim como os 

valores que serão disponibilizados para cada linha de financiamento e taxa de juros 

aplicados a cada particularidade. Estas informações são apresentadas através do 

Plano Safra da agricultura familiar. 

Para aquisição dos recursos, os produtores possuem à sua disposição 

diversas linhas de financiamento. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário 

as linhas de financiamento existentes são: Custeio, Investimento, Agroecologia, Eco, 

Floresta, Semi-árido, Mulher, Jovem, Custeio e Comercialização de Agroindústrias 

Familiares, Cota Parte, Microcrédito Rural, Mais Alimentos. 

Duas das principais características que diferenciam o PRONAF de 

outros financiamentos são as taxas de juros, geralmente baixas em relação a outras 

operações no mercado financeiro e prazo para o pagamento das operações de 

investimento, podendo chegar a 10 anos no caso de investimento.  

Abaixo, a Tabela 1 demonstra taxas de juros de algumas das linhas do 

Programa, divulgadas para o plano safra 2011/2012. 

 

Tabela 1 – Taxas de Juros do PRONAF 

PRONAF INVESTIMENTO PRONAF MAIS ALIMENTOS 

2% ao ano dos juros para operações acima 
de R$ 10 mil 

1% ao ano da taxa de juros para financiamentos 
de até R$ 10 mil 

1% ao ano para operações de até R$ 10 
mil. 

 

Fonte: BRASIL, 2010, online 
 

O Plano Safra de 2011/ 2012 prevê um orçamento de R$ 16 bilhões 

para linhas de custeio e investimento, sendo que deste total cerca de 7,7 bilhões 

serão destinados para operações de investimento e R$ 8,3 bilhões para operações 

de custeio e neste plano há também diretrizes como garantia de preços mínimos, 

juros diferenciados. 
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2.4 DADOS DO PRONAF 

 

 

Através do Anuário Estatístico do Crédito Rural foi possível a 

verificação do número de contratos e valores destinados ao PRONAF. Abaixo, na 

Tabela 2, um comparativo entre os dados do ano 1996, primeiro ano do Programa, e 

os referentes a 2010:  

         

Tabela 2 - Comparativo entre dados do PRONAF - ano 1996 e 2010 

Ano Nº de Contratos Valor 

1996 306.768 543.063.873,36 

2010 1.585.486 11.988.637.390,45 

Fonte: BRASIL, 2011b, online 
 

 

A Tabela 2 demonstra a evolução do Programa nos últimos 14 anos em 

números de contratos e valores utilizados pelos agricultores. Na primeira linha, para 

o número de contratos liberados em 1996, após um ano da criação do Programa, 

foram liberados pouco mais de meio milhão de reais. Anos depois, em 2010, cerca 

de 11 milhões de reais são liberados no Programa, quase 22 vezes o valor do 

primeiro ano. Segundo Abramovay e Piketty (2005), se não houvesse nenhum tipo 

de incentivo como subsídio às taxas de juros, a fim de financiar as atividades 

agropecuárias, a atuação no mercado poderia ser ainda mais prejudicada. “Não há 

dúvida de que os subsídios do PRONAF permitiram ampliar as capacidades de 

geração de renda das populações pobres do Brasil” (ABRAMOVAY; PIKETTY, 2005, 

p. 12).  

A seguir, na Tabela 3, pode-se observar, em nível nacional, a 

discriminação dos valores liberados em custeio e investimento nos últimos 5 anos. 
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Tabela 3 - Dados de números de dois tipos de contratos do PRONAF – 2006- 2010 

  CUSTEIO INVESTIMENTO 

Ano 
Nº DE 

CONTRATOS 
Total em R$ 

Nº DE 
CONTRATOS 

Total R$ 

2010 713.403 5.715.603.219,04 871.083 6.273.034.171,41 
2009 835.962 5.457.677.086,80 868.985 5.761.170.011,69 
2008 794.729 4.916.759.180,55 756.020 3.747.969.870,25 
2007 862.275 3.976.164.238,13 1.061.042 3.146.777.629,21 
2006 899.348 3.607.376.483,69 1.652.149 3.558.654.093,64 

Fonte: BRASIL, 2011b, online 
 

A Tabela 3 demonstra valores tomados pelos agricultores familiares, 

nos últimos 5 anos, podendo-se observar que o crédito tomado para investimento foi 

maior, em número, do que em relação ao crédito de custeio, nos anos de 2010 e 

2009. Já nos anos compreendidos entre 2006 e 2008, o valor do crédito destinado 

ao custeio foi superior aos valores destinados ao investimento. Realidade 

semelhante a anos anteriores, pois Santos (2009, p. 2) afirma que a modalidade de 

crédito para custeio tem uma participação expressiva no volume total de recursos 

efetivamente aplicados. Segundo o autor, nos anos de 1999 a 2002, dos recursos 

destinados ao PRONAF, o crédito destinado especificamente para investimento 

talvez tenha representado 30% do montante enquanto a modalidade para custeio 

tenha sido de 70% dos recursos. 

Analisando o Anuário Estatístico do Crédito Rural do Banco Central 

(2010) observa-se que em 2010 o crédito tomado para investimento norteou-se na 

casa dos 55%, enquanto os valores utilizados para o custeio foram em torno de 

46%, dados demonstrados na Tabela 4, a seguir. 

 

Tabela 4 – Liberação PRONAF 2010 

  CUSTEIO  INVESTIMENTO  TOTAL 

Nº de contratos  714.403  871.083  1.585.486 
 

Valor dos contratos  5.715.603.219,04  6.273.034.171,41  11.988.637.390,45 
 

Representação %  45,06%  54,94%  100% 

Fonte: BRASIL, 2011b, online 
 

Em relação à liberação do crédito em nível de regiões do Brasil, no ano 

de 2010 a Região Sul é a localidade onde houve maior volume de liberação de 
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crédito, porém a região que teve maior número de contratos foi a Região Nordeste. 

Dados referentes ao valor total liberado e números de contratos efetuados, 

considerando investimento e custeio, são demonstrados na Tabela 5, a seguir. 

 

Tabela 5 - Dados dos contratos do PRONAF 2010 - Regiões 

Regiões Nº de Contratos Valores Liberados % 

Centro-Oeste 53.222 843.649.371,77 7,04 

Nordeste 643.163 1.531.694.494,54 12,78 

Norte 94.505 852.332.766,70 7,11 

Sudeste 266.703 2.914.069.852,52 24,3 

Sul 527.893 5.846.890.904,92 48,77 

Fonte: BRASIL, 2011b, online 
 

A Tabela 5 demonstra que a Região Sul tem destaque na liberação de 

crédito para a agricultura familiar. Riceto, Cleps Júnior e Carvalho (2006), em uma 

análise sobre o PRONAF no período de 2004/2005, traçando os perfis das classes 

de abrangência do Programa quanto às linhas de financiamento, concluíram que 

dentre os dados analisados sobre a distribuição dos recursos, as três regiões que se 

destacaram são: Sudeste (17,4 %), Nordeste (18,5 %) e a Sul (45,6 %). Em 

comparação com os dados da Tabela 5, assim como em 2004/2005, no ano de 2010 

a região Sul foi a região onde houve maior valor de liberação de crédito, cerca de 

48,77%. Há uma inversão em 2010, em comparação a 2004/2005 das regiões 

Sudeste e Nordeste, pois em 2010 a região Sudeste ficou em segundo lugar no 

volume de liberação de crédito (24,3%), seguida da região Nordeste (12,78%). 

Campos (2004) efetuou uma pesquisa relacionada ao PRONAF no 

período de 1996 a 2001 e observou que até o ano 2000 houve um crescente 

aumento nos contratos, representando um crescimento de 161%. Em 1997 houve 

um aumento de 2,6 em relação a 1996, ano em que o Programa estava em fase de 

implantação e certamente as limitações à concessão poderiam ser um empecilho 

para aquisição do crédito.  Porém, o autor comenta que durante os anos seguintes, 

apresentou uma oscilação constante nos anos, uma variação negativa em 1999 e 

uma expansão em 2001, de forma superior aos outros anos. 

Guanziroli (2007) efetuou uma análise dos dez anos da criação do 
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PRONAF na perspectiva para o desenvolvimento rural. Segundo o autor, um dos 

principais impactos do Programa foi a possibilidade do agricultor investir na “sua” 

atividade rural, porém as avaliações realizadas não são conclusivas no que diz 

respeito ao impacto na renda e melhora de vida dos agricultores. Também apontou 

os resultados negativos e, entre eles, um dos fatores que influenciou no resultado 

negativo do Programa foi a falta de assistência técnica ou baixa qualidade da 

mesma. 

Como visto, o PRONAF é um Programa que atende exclusivamente a 

agricultura familiar. Como forma de explorar melhor o tema da agricultura familiar, no 

próximo capítulo, serão apresentados conceitos e dados da agricultura familiar no 

Brasil. 
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CAPÍTULO 3 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

3.1 UMA BREVE HISTÓRIA DA AGRICULTURA 

 

Historicamente, a agricultura é uma das formas de subsistência mais 

antigas na história da humanidade. Desde a caracterização do primeiro grupo de 

Homo sapiens até o desenvolvimento das grandes e históricas civilizações, a 

agricultura representou um dos papéis principais, quando talvez não o único, que 

possibilitou a fixação e desenvolvimento de comunidades. 

Até a primeira forte expansão do capitalismo industrial, a agricultura era 

manual e dependia de escravos ou trabalhadores assalariados para ser 

desenvolvida em larga escala. Na Inglaterra, no final do século XIX, os capitalistas, 

normalmente comerciantes, arrendavam terras dos nobres e produziam em larga 

escala, amparados por recentes invenções, como a debulhadora a vapor e a 

colheitadeira2, e por uma multidão de assalariados. 

No Brasil, desde o inicio da colonização portuguesa, a agricultura em 

grandes extensões de terra foi amparada e incentivada pelos governos, caminho 

contrário ao percorrido por outros países na mesma época. 

 Andrade (1979, p. 19) descreve um pouco desta realidade: 

 

O domínio da grande propriedade, com baixa produtividade e restrita 
utilização, é um fato que domina a vida rural brasileira desde o Século XVI, 
quando os indígenas foram escravizados, mortos e expulsos de suas terras, 
a fim de que os colonos portugueses dispusessem de terra e de mão de 
obra para desenvolver culturas de exportação. Isto porque os portugueses 
não tiveram a intenção de povoar e de colonizar o Brasil [...] transferiram 
para o Brasil instituições portuguesas como as sesmarias e o uso da mão 
de obra escrava sobretudo de negros trazidos da África. 

 

A agricultura no Brasil aparece retratada nas primeiras cartas escritas 

pelos colonizadores referentes à América descoberta. Os povos indígenas, já 

apresentavam meios de cultivo de alimentos como milho, mandioca, abóbora. 

Conforme Priore e Venâncio (2006, p. 16), “não demorou muito para os 

colonizadores perceberem que, ao contrario do imaginado, as populações locais 

                                            
2  Colhedora é a denominação adequada do maquinário conhecido por colheitadeira. 
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possuíam uma elaborada agricultura.” 

Extensão territorial, clima, terra fértil levaram os colonizadores a ver a 

América como grande fornecedor de recursos e alimentos para a Europa. Adas 

(1988, p. 41) destaca a intenção portuguesa no Brasil: 

 

Desde o inicio da colonização, os portugueses buscaram um produto que 
lhes proporcionasse grandes lucros, justificando, assim a permanência e 
posse do território. Não encontrando, de imediato, riquezas minerais (ouro, 
prata e pedras preciosas), introduziram (a partir de 1530) o cultivo da cana 
de açúcar. 

 

Entre 1600 e 1700 predominavam os latifúndios, com extensas 

monoculturas de cana-de-açúcar, que se expandiram e produziram de tal ordem que 

o açúcar brasileiro dominou o comércio internacional, sistema que predominou 

durante anos e tinha como finalidade abastecer o comércio europeu. 

Priore e Venâncio (2006, p. 30) descrevem o sistema de posse adotado 

na época: 

 

A ocupação da terra se deu por meio de instrumentos que viabilizaram a 
colonização mercantil. Assim, a partir de 1534, as capitanias hereditárias e 
as sesmarias se multiplicam. Posseiros e agregados vindos de Portugal se 
fazem presentes entre grandes funcionários da Coroa. O modelo da grande 
propriedade, monocultores e escravistas, que Portugal implanta, acaba por 
consagrar, contudo, o poderio dos senhores-de-engenho, dificultando a vida 
da camada de pequenos e médios proprietários. Os que não tinham 
recursos sequer para arrendar terras, gravitavam em torno dos engenhos. 

 

No país, os ciclos econômicos e de cultivo foram fundamentais para o 

desenvolvimento da agricultura; ciclos do açúcar, café, leite, cacau, contribuíram 

para o desenvolvimento da atividade para diversas regiões antes não exploradas.  

Até meados de 1950, no Brasil, parte da produção agropecuária era 

desenvolvida manualmente, ocorrendo uma mudança com o inicio da modernização 

da agricultura por volta de 1970, impulsionada pela indústria de tratores e 

equipamentos agrícolas.  

No Capitulo 1, foi evidenciado que este processo de substituição da 

mão de obra por maquinários levou vários trabalhadores rurais a deixarem o campo 

em busca de trabalho em outras atividades, até mesmo nos grandes centros. Veiga 

(2000, p. 87) destaca esta realidade: 

 

A partir dos anos 60, as políticas governamentais passaram a promover a 
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superação de anacrônicas relações de trabalho, por meio de uma caríssima 
modernização de grandes fazendas, que envolveram o crédito subsidiado, 
investimento a fundo perdido em infra-estrutura, e sistemas estatais de 
comercialização. Uma modernização que condenou um grande número de 
agricultores à decadência; forçou grande parte da força de trabalho rural a 
favelizar periferias urbanas; e fez dobrar ou triplicar o número de pobres 
rurais, elevando a níveis insuportáveis a violência, a destruição ambiental e 
a criminalidade. 

 

Em contrapartida, a industrialização do mercado agropecuário gerou 

um fortalecimento da agricultura, a mecanização de tarefas antes desenvolvidas por 

métodos artesanais e agregou qualidade e quantidade à produção de alimentos no 

Brasil. Essas mudanças elevaram e solidificaram o País como um dos maiores 

produtores de alimentos, sendo o setor do agronegócio um forte meio de geração de 

riquezas.  

Este movimento de industrialização no campo teve como incentivos 

algumas políticas governamentais que, por fim, não contemplaram todas as 

propriedades, a principio favorecendo apenas as grandes fazendas, e não como foi 

apontado anteriormente, os pequenos proprietários. 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

A agricultura no Brasil, no período colonial, apresenta-se por meio de 

duas realidades: os grandes latifúndios de propriedade apenas de brancos que 

tinham o privilégio do direito à terra e que se dedicavam ao cultivo de cana de 

açúcar e culturas de exportação, potenciais fornecedores para Europa e os 

constituidores de pequenas propriedades, grandes fornecedores de alimentos às 

cidades. 

Conforme Wilkinson (2008, p. 70), o sistema de colonização 

portuguesa “incluía a radical exclusão de qualquer dimensão camponesa”. A 

construção de sistemas de agricultura familiar era fomentada na fuga de escravos, e 

anos mais tarde por imigrantes, onde subsistia a tentativa de criação de 

comunidades agrícolas. Adas (1988, p. 42) explica: 

 

[...] em relação à pequena propriedade rural no Brasil Colônia, J F Graziano 
da Silva assim se expressa: Esses tipos, que formam a gênese dos 
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pequenos agricultores no Brasil, sempre foram tidos como vadios, ociosos, 
e qualificações semelhantes. Sempre foram considerados como marginais 
pelas autoridades da colônia e pela ideologia dominante da época. Não 
resta dúvida de que esses marginais nada mais são do que reflexos criados 
pelo próprio sistema latifundiário implantado no Brasil. 

  

Os primeiros registros dos primeiros agricultores familiares mostravam 

que eram homens livres, pobres, constituídos em sua maioria por mestiços, mulatos 

e caboclos. Segundo Adas (1988, p. 42), “a extinção do regime das sesmarias, em 

1820, e a ausência de uma legislação que regulamentasse a posse da terra 

estimularam, por sua vez, o aparecimento de pequenos produtores rurais.” 

Estas pessoas eram consideradas, conforme Priore e Venâncio (2006, 

p. 48), roceiros, caboclos, caipiras, habitando os sertões e próximos às cidades 

coloniais, erguendo suas casas “feitas de barro grosso da taipa de pilão, que 

cobriam de palha ou telha”. Fernandes (2009, online) complementa: “vale a pena 

ressaltar cinco grupos que estão na origem da nossa agricultura familiar: os índios; 

os escravos africanos, os mestiços; os brancos não herdeiros; e os imigrantes 

europeus.” Priore e Venâncio (2006, p. 48) ressaltam que foram estes agricultores 

responsáveis pela “agricultura de subsistência ou pelo abastecimento do mercado 

interno.” Nesta fase, os autores colocam que uma das principais características da 

agricultura familiar, já descrita nas primeiras formações desta modalidade de cultivo, 

era a de ser meio de subsistência para a família. Geralmente parte dos alimentos, 

que ia para a mesa como forma de alimentação, era produzida na propriedade 

sendo meio de geração de renda por meio dos produtos comercializados nas 

cidades. Ainda, Altafin (2007, p. 9) pontua: 

 

Enquanto a grande propriedade voltada à monocultura de exportação 
recebia estímulos e garantias dos governantes, esse mosaico de formas 
camponesas ligadas a cultivos alimentares dirigidos ao abastecimento 
interno era colocado à margem das políticas públicas. 

 

Na segunda metade do século XVII, com o crescimento dos centros 

urbanos, as provisões oriundas das grandes fazendas não eram mais suficientes 

para atender a demanda, diante da escassez do mercado. Pequenas propriedades 

especializadas em produzir alimentos, incluindo a criação de gado, são 

desenvolvidas para suprir os centros urbanos cada vez maiores e mais populosos. 

 Buscando definições, os termos mais consensuais aplicados à 

organização familiar da produção agrícola são agricultura familiar e propriedade 
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familiar, designando uma produção com base na mão-de-obra familiar.  Esta 

definição encontra-se na Lei Federal nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

Gonçalves e Souza (2005, online) apresentam a seguinte definição: 

 

Na legislação brasileira, a definição de propriedade familiar está consignada 
no Inciso II do artigo 4° do Estatuto da Terra, estabelecido pela Lei n° 4.504 
de 30 de novembro de 1964, com a seguinte redação: 'propriedade familiar: 
o imóvel que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, 
lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o 
progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e 
tipo de exploração, e eventualmente trabalhado com a ajuda de terceiros'. 
Na definição da área máxima, a lei n° 8629, de 25 de fevereiro de 1993, 
estabelece como pequena propriedade os imóveis rurais com até 4 módulos 
fiscais e, como média propriedade, aqueles entre 4 e 15 módulos fiscais. 

 

Didonet (2004, p. 11) ressalta um conceito similar sobre agricultor 

familiar: 

 

O conceito de agricultor familiar é estabelecido pelo decreto nº 3.991, de 30 
de outubro de 2001, e, de acordo com a classificação adotada na política 
nacional de assistência técnica e extensão rural (ATER), pode ser definido 
como: ‘agricultores familiares são aqueles que exploram e dirigem 
estabelecimentos rurais, tendo o trabalho familiar como base da exploração 
da unidade produtiva, na condição de proprietários, posseiros, 
arrendatários, parceiros, comodatários ou parceleiros, desenvolvendo, nos 
estabelecimentos, atividades agrícolas ou não-agrícolas. São considerados 
ainda como agricultores familiares, os produtores familiares tradicionais e 
assentados da reforma agrária, os aquicultores, pescadores artesanais, 
silvicultores, extrativistas florestais, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, 
povos da floresta, seringueiros e outros públicos definidos como 
beneficiários de programas do Ministério do Desenvolvimento Agrário e dos 
Estados e que atendam, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 
residam na propriedade ou em local próximo; detenham, sob qualquer 
forma, no máximo quatro módulos fiscais de terra, quantificados conforme a 
legislação em vigor, ou no máximo seis módulos quando tratar-se de 
pecuarista familiar; utilizem predominantemente mão-de-obra da família nas 
atividades do estabelecimento ou empreendimento; e obtenham renda 
familiar originária, predominantemente, de atividades vinculadas ao 
estabelecimento ou empreendimento’. 

 

Conforme Schneider (1999, p. 111), além das estratégias de ocupar a 

mão-de-obra familiar em atividades agrícolas e não-agrícolas, os agricultores 

familiares, freqüentemente, conciliam a mão-de-obra familiar com a contratada 

(temporária ou permanente) nas atividades produtivas dentro das propriedades, 

quando há carência de mão-de-obra familiar, sendo que isso geralmente ocorre em 

casos como quando os filhos não estão em idade de participar das atividades 

agrícolas, a mão-de-obra familiar já perdeu seu potencial produtivo (predominância 
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de idosos) e quando a propriedade pratica atividade produtiva altamente intensiva 

em mão-de-obra.  

Nas diferentes definições apontadas, algumas características são 

comuns e retratam bem as particularidades deste tipo de agricultura. Uma delas diz 

respeito à execução da mão de obra empregada na propriedade e outra é quanto à 

direção dos trabalhos do estabelecimento agrícola ser exercida pelo produtor, 

Denardi (2001, p. 57) destaca que “os empreendimentos familiares são 

administrados pela própria família e neles a família trabalha diretamente, com ou 

sem o auxílio de terceiros.” Neste fato, o trabalho familiar tende a ser superior ao 

contratado, ou seja, a maior parte da mão de obra empregada é de característica 

familiar, porém em casos de colheita temporária, com uma urgência de utilização do 

produto, o número de operários contratados poderá ser em maior quantidade. 

Carmo (1999, p. 1), abordando o perfil da agricultura brasileira, se 

refere à agricultura familiar como forma de organização produtiva em que os critérios 

adotados para orientar as decisões relativas à exploração agrícola não se 

subordinam unicamente ao ângulo da produção e rentabilidade econômica, mas 

levam em consideração também as necessidades e objetivos da família. Ainda, 

Lacerda (1985, p. 33) complementa que, para uma definição prática mais precisa da 

agricultura familiar, “normalmente selecionam-se alguns critérios básicos relativos à 

condição do proprietário: tamanho da propriedade, participação da mão de obra 

familiar e assalariada, nível de renda, nível tecnológico e destino da produção.” 

Uma segunda vertente relacionada à agricultura familiar está 

relacionada ao tamanho da propriedade. A Lei Federal nº 8.629/93, denominada Lei 

Agrária, no art. 4º, regulamenta o dispositivo constitucional e define a pequena 

propriedade como sendo “de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos 

fiscais” (inciso II, alínea a) e a média, a “de área compreendida entre 4 (quatro) e até 

15 (quinze) módulos fiscais” (inciso III, alínea a). 

Portanto, o módulo fiscal serve de parâmetro para classificação do 

imóvel rural quanto ao tamanho, na forma da Lei nº 8.629/93, como foi visto, e 

mostra-se como um fator de representação da pequena e média propriedade. 

Conforme o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (BRASIL, 2005), a 

unidade de medida de cada município é fixada considerando tipo de exploração 

predominante, renda obtida com a exploração e localização de cada município. 
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Cada município/região possui uma unidade de medida, a extensão varia de 5 a 110 

hectares; no município de Batatais o módulo fiscal equivale a 22 hectares.  

O Dossiê Estatístico desenvolvido pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (GUANZIROLI, 2000.) sobre o perfil da agricultura 

familiar, mostra que o universo agrário é extremamente complexo em razão de duas 

características. A primeira diz respeito à grande diversidade da paisagem agrária 

como: meio físico, ambiente e variáveis econômicas. A segunda característica diz 

respeito aos diferentes tipos de agricultores, os quais têm interesses e objetivos 

próprios de sobrevivência e de produção.  

Diante de várias mudanças ocorridas na agricultura, com o processo de 

modernização e industrialização no Brasil, o modelo de produção familiar não se 

extingue, se adapta. Lacerda (1985, p. 22) descreve este momento:  

 

[...] a produção familiar não desaparece com a modernização e não impede 
o processo de desenvolvimento da agricultura; ao contrário, persiste e 
prevalece em diversas atividades do setor primário, adaptando-se às 
mudanças técnicas e econômicas determinadas no processo de 
modernização do setor rural, ocorrido no Brasil, a partir do final da década 
dos anos 60. 

 

 

3.3 A IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

No Brasil, há duas categorias de agricultura bem diferenciadas, as 

propriedades denominadas agricultura patronal e a agricultura familiar. A primeira 

caracterizada por grandes áreas, com utilização predominante de maquinários na 

produção de alimentos; a segunda é representada por pequenas propriedades, com 

mão de obra predominante familiar. Campos (2004, p. 14), por meio dos dados do 

INCRA, apresenta as diferenciações destas duas agriculturas que podem ser 

observadas no Quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1 - Comparativo entre  Agricultura Patronal e Familiar 

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 1995, 
p. 2. 

 

O Quadro 1 demonstra que os dois modelos de agricultura são 

posicionados de forma bastante diferenciada em seus aspectos essenciais. Por 

exemplo, enquanto a agricultura patronal se caracteriza pela produção em massa, 

havendo predomínio da especialização, na agricultura familiar a produção é 

diversificada. Merece destaque, também, a prática do trabalho assalariado na 

agricultura patronal, enquanto que o trabalho é exercido pelo próprio dono da terra 

na agricultura familiar, sendo o trabalho assalariado apenas complementar. São, 

portanto, modelos que dão aporte a realidades distintas. 

O perfil dos agricultores familiares é bem particular e, segundo o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2011c), é composto por pequenos 

e médios produtores, com baixo nível de escolaridade, que têm sua renda oriunda 

das atividades econômicas vinculadas em sua propriedade, utilizando-se mão de 

obra da própria família. 

Mesmo tendo a maior parte da população no meio urbano o país é 

considerado um dos maiores produtores agrícolas do mundo com aproximadamente 

200 milhões de hectares de terras produtivas que são utilizadas tanto para o modelo 

patronal como para agricultura familiar. 

Segundo Didonet (2004, p. 11), o censo de 1996: 

 

Modelo Patronal Modelo Familiar 

Completa separação entre gestão e 
trabalho 

Trabalho e gestão intimamente 
relacionados 

Organização centralizada 
Direção do processo produtivo 
assegurada diretamente pelos 

proprietários 

Ênfase na especialização Ênfase na diversificação 

Ênfase em práticas agrícolas 
padronizáveis 

Ênfase na durabilidade dos recursos e 
na qualidade de vida 

Trabalho assalariado predominante Trabalho assalariado complementar 

Tecnologias dirigidas à eliminação das 
decisões “de terreno” e “de momento” 

Decisões imediatas, adequadas ao alto 
grau de imprevisibilidade do processo 

produtivo 
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[...] indica que 85% do total das propriedades rurais do Brasil são familiares, 
envolvendo mais de 13,8 milhões de pessoas que são responsáveis pela 
produção de grande parte dos alimentos consumidos no país. São mais de 
4,5 milhões de estabelecimentos agrícolas familiares, gerando 77% dos 
empregos no campo e produzindo mais de 60% dos alimentos para o povo 
brasileiro. 

 

Ainda, conforme o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(BRASIL, 2006), a participação dos agricultores familiares brasileiros no PIB está em 

ascensão. Somente em 2003, o setor foi responsável por 10,1% do PIB, 

movimentando R$ 156,6 bilhões. Em 2002, a participação correspondia a 9,3%. O 

levantamento mostra ainda que o PIB da agricultura familiar cresceu R$ 13,4 bilhões 

em 2003, o que representa 9,3% a mais que no ano anterior. O aumento é superior 

ao crescimento do PIB nacional (0,5%) e do PIB da agricultura patronal (5,1%). 

O Censo Agropecuário de 2006 apresenta dados sobre a agricultura 

familiar. Foi um dos primeiros dados publicados acerca da realidade das famílias 

enquadradas nesta realidade, como mostra a Tabela 6, um comparativo entre a 

agricultura familiar e a agricultura patronal em razão do número de estabelecimentos 

no país. 

 

Tabela 6 – Número de Estabelecimentos (Familiar X Patronal) 

 Agricultura 
Familiar 

Agricultura 
Patronal 

Total 

Nº de 
estabelecimentos 

4.367.902 807.587 5.175.489 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006, online 
 

Pela característica de pequena propriedade, a agricultura familiar é 

demonstrada como a modalidade que possui o maior número de estabelecimentos 

no país, cerca de 84,4%. A agricultura patronal possui uma característica de cultura 

em grandes propriedades, tendo em grande parte o uso de maquinários na 

execução do trabalho no campo, realidade diferente da agricultura familiar em que o 

processo de mecanização da produção é menor.  

A Tabela 7, a seguir, apresenta o número de trabalhadores a cada 100 

hectares. 
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Tabela 7 - Pessoas ocupadas por área 

 
Agricultura 
Familiar 

Agricultura 
Patronal 

Nº de trabalhadores a 
cada 100 hectares 

15,3 1,7 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006, online 
 

Os dados da Tabela 7 mostram que a agricultura familiar possui um 

número bem maior de trabalhadores em comparação com a agricultura patronal. 

Outro comparativo que pode ser feito entre estas culturas está no valor bruto da 

produção.  

A Tabela 8 demonstra o valor da produção por hectare de cada uma 

das modalidades.3  

 

Tabela 8 – Valor Bruto da produção por área 

 Agricultura 
Familiar 

Agricultura 
Patronal 

Expresso em R$ por 
hectare 

677,00 358,00 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006, online 
 

A Tabela 8 apresenta dados que mostram a agricultura familiar como 

um sistema que agrega maior valor na produção por hectare; um dos motivos a se 

destacar está na razão da diversidade de produção que é encontrada na pequena 

propriedade, ao contrário da atividade patronal tendo em vista a característica da 

produção para exportação. Minayo (1987, p. 107) destaca: “nota-se que há, na 

pequena propriedade, uma tendência maior para a produção de alimentos, e na 

grande uma tendência um pouco maior para os produtos de exportação.” 

Do exposto, conclui-se que a agricultura familiar possui uma 

característica particular e assume no país um papel de extrema importância para o 

abastecimento de alimentos nas cidades. Portugal (2004, online) destaca que “o 

segmento detêm 20% das terras e responde por 30% da produção global. Em 

alguns produtos básicos da dieta do brasileiro, como feijão, arroz, milho, hortaliças, 

mandioca e pequenos animais, chega a ser responsável por 60% da produção.” De 

                                            
3  Como referência, o salário mínimo em 2006 era de R$ 358,00. 
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acordo com Minayo (1987, p. 110), “o pequeno proprietário tem interesse 

permanente na produção de alimentos porque tem mulher, filhos, toda a família 

como trabalhadores e para sustentar. Quando falta trabalho na agricultura, a família 

fica parada e isso não é de seu interesse.”   

Esse contexto permite acreditar que a agricultura familiar pode 

representar uma possibilidade de alavancagem do desenvolvimento econômico e 

social, tanto dos agricultores familiares como das regiões onde residem e trabalham. 

Este capítulo procurou elencar conceitos e características sobre a 

agricultura familiar. No próximo capítulo, será apresentada a metodologia adotada na 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 A PESQUISA DE CAMPO 

 

 

Esta é uma pesquisa de caráter social, sendo situada na linha do 

desenvolvimento social e políticas públicas. Segundo Lakatos e Marconi (2001, p. 

155), “a pesquisa é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, 

que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais.”  

Foi desenvolvida uma pesquisa de natureza exploratória, de cunho 

qualitativo, envolvendo pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo.4 O estudo 

bibliográfico perpassou todo o desenvolvimento do trabalho e foi elaborado com as 

contribuições teóricas de vários autores que realizaram estudos, dissertações, teses 

sobre agricultura familiar, desenvolvimento e políticas públicas. 

A pesquisa, de âmbito qualitativo, por sua vez, possui uma 

característica particular, pois segundo Minayo (1994, p. 23), “responde a questões 

muito particulares, ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser  

quantificado”, não importando a frequência de uma resposta,  mas   sim  a  

qualidade  que ela apresenta. 

Na pesquisa qualitativa não se faz importante apenas o resultado, mas 

todo o processo da pesquisa compõe o corpo da realização da mesma. Para 

Triviños (1995, p. 129), 

 

A investigação aprecia o desenvolvimento do fenômeno não só em sua 
visão atual que marca apenas o inicio da análise, como também penetra em 
sua estrutura íntima, latente, inclusive não visível ou observável à simples 

                                            
4  Diversos são os meios de se realizar uma pesquisa. Para classificação desta pesquisa, tomou-se 
como base a taxionomia apresentada por Vergara (2000), que qualifica as pesquisas em relação a 
dois aspectos: quanto aos fins ou objetivos e quanto aos meios. 
 Quanto aos fins, a pesquisa pode ser descritiva, explicativa, metodológica, aplicada, intervencionista 
e exploratória. A pesquisa exploratória é realizada em áreas onde há existência restrita de 
conhecimento sobre determinado assunto e visa o aprimoramento de idéias, possibilitando tornar o 
problema mais explícito.  
 Em relação aos meios, conforme Vergara (2000), a pesquisa pode ser bibliográfica, de campo, de 
laboratório, documental, experimental, participante, pesquisa-ação e estudo de caso 
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observação ou reflexão, para descobrir suas relações e avançar no 
conhecimento de seus aspectos evolutivos, tratando de identificar as forças 
decisivas responsáveis por seu desenrolar característico. 

 

Quando se trata de pesquisas realizadas no âmbito das ciências 

sociais estas tendem a ter como foco a investigação e a análise do que pensam e 

sentem os seres humanos. Tendo a presença efetiva do ser humano, a pesquisa 

torna-se subjetiva, já que o comportamento humano é inconstante, não passível de 

testes objetivos e exatos. Nesta análise, Minayo (1994, p. 15) demonstra esta 

particularidade, ao citar que “é necessário afirmar que o objeto das ciências sociais é 

essencialmente qualitativo”. 

 

 

4.2 O LOCUS DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Batatais, município que fica a 

Nordeste do Estado de São Paulo. A fim de contextualizar o lócus da pesquisa, 

considerou-se importante conhecer Batatais, região que historicamente ficou 

conhecida como oeste novo, em virtude do desenvolvimento da cultura cafeeira.  

Abaixo foto aérea da cidade de Batatais em 2010. 

 

 
Figura 1 – O centro da cidade de Batatais, em vista aérea. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Batatais/SP, 2011, online. 

 

O município está a 355 km de São Paulo, fazendo limites com as 

cidades de São José da Bela Vista, Restinga, Franca, Patrocínio Paulista, 

Altinópolis, Brodósqui, Jardinópolis, Sales de Oliveira e Nuporanga. O mapa do 
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Anexo A identifica Batatais na região nordeste do Estado, pertencente à macro 

região de Franca. O Estado de São Paulo é divido em 15 macrorregiões ou regiões 

administrativas. A fim de melhor identificar a cidade de Batatais dentro do contexto 

regional, no Anexo B consta a imagem da macrorregião de Franca e o Anexo C 

mostra a cidade de Batatais e cidades vizinhas. 

O município apresenta uma temperatura média anual de 21°C, tendo 

uma vegetação predominante de cerrado e maior incidência de chuva nos meses de 

novembro/março. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (2010), a cidade possui uma área territorial de 851 km2, possuindo uma 

população de 56.481 habitantes sendo que 6.527 vivem na área rural da cidade. Em 

relação à área rural do município, o Censo Agropecuário (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2006) demonstra que o município possui 626 

estabelecimentos rurais. 

Batatais é uma Estância Turística que tem como destaque a Igreja 

Matriz do Bom Jesus da Cana Verde, em estilo neoclássico, que possui em seu 

interior um acervo de 21 telas do pintor Cândido Portinari. A cidade possui como 

atrativos turísticos a Casa da Cultura, hoje denominada de Estação da Cultura e o 

Bosque Municipal, a Cachoeira dos Batatais, lagos artificiais etc. 

Do ponto de vista educacional, Batatais pode ser considerado um 

município que oferece escolarização em todos os níveis (educação básica, ensino 

médio e superior) para os filhos de famílias batataenses e da região. 

� Educação Básica implica em dois níveis: 

− Educação infantil: 0 a 6 anos, disponível em creches e pré-

escolas, oferecida pela Secretaria Municipal de Educação do 

município e por escolas particulares; 

− Ensino Fundamental: 1ª a 9ª séries, oferecido por escolas 

estaduais, municipais e particulares. 

� Ensino Médio – 1º, 2º e 3º colegial – oferecido por escolas estaduais 

e particulares. 

� Ensino Superior, cursos de graduação presenciais e na modalidade 

à distância nas áreas de Educação, Saúde, Administração, Religião 

e Tecnologia, além de cursos de especialização (lato sensu) e 

extensão universitária oferecidos pelo Centro Universitário 

Claretiano (2011). 
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Uma das marcas da cidade está nas festas agropecuárias, destacando-

se: a Festa do Leite que em 2011 completou sua 37ª edição. É uma promoção da 

Prefeitura Municipal em parceria com o Sindicato Rural. Durante os nove dias de 

evento são realizadas palestras, shows, exposição de gado, de cavalo e de 

pequenos animais, torneios leiteiros, entre outras atividades ligadas a agropecuária. 

Em março, nas comemorações do aniversário da cidade, todos os anos, acontece a 

Festa do Peão de Batatais, realizada pela Associação dos Amigos e Cavaleiros da 

Estância Turística de Batatais, com apoio da Prefeitura.  

Na área da indústria, a cidade possui, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (2009), 2549 unidades, em seu centro industrial 

destacando-se a produção de insumos e implementos agrícolas.  

Cabe destacar alguns dados econômicos, de empregos e relativos às 

condições de vida, referentes ao município de Batatais, apresentados pela 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) (SÃO PAULO, 2011, 

online) e apresentados na Tabela 9, a seguir. 

 

Tabela 9 – Dados Econômicos 

 ANO     MUNICÍPIO ESTADO 

    

Índice de Desenvolvimento 
Humano - IDH 2000 0,825 0,814 

    

Participação no PIB do Estado 
(Em %) 2008 0,078017 100,00 

    

PIB  
(Em milhões de reais correntes) 

2008 782,52 1.003.015,76 

    

Fonte: SÃO PAULO, 2011, online 
 

A Tabela 9 demonstra os dados econômicos referentes ao Município e 

Estado. Estes dados encontram-se em ordem cronológica de divulgação: o primeiro 

refere-se ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no ano de 2000, 

demonstrando que a cidade apresentava um índice de 0,825, superior ao do Estado. 

Este índice é composto pelas variáveis dos índices de educação, longevidade e 

renda. Em 2008, dados relacionados ao PIB mostram Batatais com participação 

aproximada a 8% do PIB estadual. 
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Vale apontar, ainda, os dados da liberação do PRONAF em Batatais e 

Região no ano de 2010, o que é demonstrado na Tabela 10, a seguir. 

 

Tabela 10 – Liberação do PRONAF – Cidade de Batatais e região 

2010 Nº DE CONTRATOS VALOR DOS CONTRATOS 

ALTINÓPOLIS 266 43.592.824,08 

BATATAIS 447 41.490.729,42 

BRODOWSKI 111 11.103.333,93 

FRANCA 391 148.847.825,46 

JARDINÓPOLIS 317 3.489.314,48 

NUPORANGA 141 13.177.000,30 

ORLÂNDIA 111 77.983.044,98 

PATROCÍNIO PAULISTA 548 109.678.001,05 

RIBEIRÃO PRETO 1.109 451.187.994,17 

S. JOAQUIM DA BARRA 57 6.796.272,83 

S. JOSÉ DA BELA VISTA 162 13.134.661,79 

Fonte: BRASIL, 2011b, online 
 

A Tabela 10 demonstra a quantidade de contratos e valores liberados 

em Batatais e municípios vizinhos, referentes ao ano de 2010. Estes dados 

permitem dois olhares para análise: primeiro, o valor dos recursos que foram 

liberados e aplicados nas propriedades do município, e uma segunda análise 

poderia ser feita quanto ao número de contratos efetuados que poderia ser 

comparado ao número de famílias atendidas. No entanto, não se pode afirmar com 

segurança que estes dados se referem ao número de famílias atendidas, pois um 

agricultor pode ter mais de um contrato como, por exemplo, um investimento e um 

custeio. 

Desta forma, a Tabela 10 mostra apenas um panorama do 

desempenho do PRONAF em 2010, na região. 

Neste estudo foi incluída a história do município, considerando a 

importância desse conhecimento para uma compreensão mais aprofundada do tema 

em estudo (APÊNDICE A). 
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4.3 OS PARTICIPANTES 

 

 

Os dados da pesquisa foram coletados de uma amostra de 6 famílias 

que se enquadravam na característica de agricultores familiares. As famílias foram 

escolhidas aleatoriamente, a partir de uma lista disponível no Setor Rural do Banco 

do Brasil, tendo sido privilegiadas famílias que já haviam conseguido a linha de 

financiamento do Programa ou que estavam se beneficiando dele mais de uma vez 

e que consentiram em participar da pesquisa.  

Foram feitos vários contatos com 18 famílias, porém foi possível 

entrevistar 6 delas. O pesquisador sentiu resistência por parte de muitas, sendo que 

as que residiam na cidade se recusaram alegando falta de tempo, ou não quererem 

mesmo participar da pesquisa; das que residiam no campo, a maioria se recusou a 

contribuir, aparentemente, levadas pela insegurança ou desconfiança em dar 

informação a respeito da participação no PRONAF. 

Minayo (1994) ressalta a importância desta escolha e afirma que na 

pesquisa qualitativa uma amostra ideal é aquela capaz de refletir a totalidade da 

população nas suas múltiplas dimensões, preocupando-se menos com a 

generalização e mais com o aprofundamento e abrangência da compreensão. 

Nas instituições associadas ao Programa foi feita pesquisa com 

representantes dos dois órgãos responsáveis pela execução do Programa na cidade 

de Batatais, o Banco do Brasil (APÊNDICE B) e a Casa da Agricultura (APÊNDICE 

C). Participaram da pesquisa os 2 funcionários responsáveis pelo Setor Rural do 

Banco do Brasil, instituição financeira responsável pelas linhas de crédito rural que 

apresentam procedimentos para aquisição destas linhas pelos interessados. Foi 

entrevistado um funcionário da Casa da Agricultura, órgão do Estado que presta 

serviços aos agricultores do município. Assim, a amostra foi constituída com 3 

funcionários representativos deste segmento. 

 

 

4.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada. 
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Segundo Minayo (1994, p. 121), referindo-se à entrevista considera que “suas 

qualidades consistem em enumerar da forma mais abrangente possível as questões 

que o pesquisador quer abordar no campo, a partir de suas hipóteses ou 

pressupostos, advindos, obviamente, da definição do objeto de investigação.” 

Já Triviños (1995, p. 146) mostra que podemos:  

 

[...] entender por entrevistas semi-estruturadas, aquelas em que [...] o 
informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de 
suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, 
começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

 

As entrevistas foram realizadas com base em um roteiro de questões, 

elaboradas especificamente para esta pesquisa. Foram elaborados dois roteiros de 

entrevistas, compostos de questões abertas, um para as famílias beneficiárias do 

Programa (APÊNDICE D) e um segundo roteiro que serviu de apoio às entrevistas 

com os agentes dos órgãos executores do Programa (APÊNDICE E). 

Por ocasião da coleta de dados, realizada de maio a julho de 2011, 

foram colocados aos participantes os objetivos da pesquisa, bem como ficou 

assegurada a garantia de que seus nomes não seriam divulgados. 

As entrevistas foram realizadas com cada família em grupo, em suas 

residências, algumas na cidade e outras na zona rural onde residiam e tiveram 

duração média de uma hora e meia. 

Os agentes financeiros, por sua vez, foram entrevistados em seus 

próprios locais de trabalho e o tempo da entrevista foi semelhante ao dedicado aos 

agricultores. 

 

 

4.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A análise dos dados foi realizada conforme os procedimentos 

propostos por Martins e Bicudo (2005), que sugerem que o processo envolva quatro 

momentos. O primeiro diz respeito à leitura atenta das falas sem buscar, ainda, 

qualquer interpretação do que foi exposto. No segundo momento os autores 

propõem que, de acordo com os propósitos do pesquisador, ele faça, quantas vezes 
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achar necessárias, leituras dos depoimentos (dados coletados), com o objetivo de 

encontrar as “unidades de significados”, na perspectiva fenomenológica, focalizando 

o fenômeno que está sendo pesquisado. No momento seguinte, o terceiro, já tendo 

conseguido captar os núcleos significativos, procurar expressar os aspectos 

relevantes neles contidos e no quarto momento fazer uma síntese dos conteúdos 

que serão transformados em proposições reveladoras das experiências dos sujeitos. 

Por fim, o critério aconselhável é o de que todas as unidades transformadas 

estejam, ainda que implicitamente, contidas nas descrições que serão apresentadas. 

 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

Quanto aos aspectos éticos, o Projeto de pesquisa foi submetido à 

apreciação do Comitê de Ética do Centro Universitário de Franca e foi aprovado 

(ANEXO D), de acordo com as disposições da Resolução nº 196/96, do Ministério da 

Saúde, sobre pesquisa envolvendo seres humanos. Os seguintes cuidados foram 

tomados antes da realização das entrevistas: 

� procurou-se obter o consentimento “livre e esclarecido” dos 

participantes, com o compromisso de tratá-los sempre com 

dignidade e defendê-los em suas vulnerabilidades; 

� também houve o cuidado de observar sempre a relevância social da 

pesquisa em termos dos benefícios e vantagens para a sociedade. 

Todos os participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), no qual os objetivos da pesquisa foram descritos, assegurando 

a eles o sigilo e a segurança quanto aos procedimentos utilizados (ANEXO E). 

No capítulo a seguir, é apresentada a análise e discussão dos dados 

da pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Tendo em vista os objetivos propostos, os dados foram analisados 

considerando os “núcleos de sentido”, a partir dos quais foram emergindo as 

categorias de análise. 

As falas dos entrevistados foram avaliadas através de análise 

qualitativa, o que permitiu a apreensão de pensamentos, sentimentos e valores dos 

participantes da pesquisa. 

Inicialmente, no item 5.1, é apresentado o perfil das famílias e as 

características dos agentes dos órgãos de execução do Programa, que participaram 

da pesquisa. Este item possibilitou uma primeira aproximação aos participantes da 

pesquisa. Em seguida, é apresentada a análise e discussão dos dados elaborada 

por meio das categorias de análise. 

 

 

5.1 OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 

5.1.1 O Perfil das Famílias 

 

 

Cada família foi caracterizada separadamente, sendo os dados 

sintetizados em quadros apresentados a seguir. 

Visando preservar a identidade dos entrevistados, cada um foi 

nomeado por um nome fictício, seguido por uma letra indicativa de sua família. 
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Quadro 2 – Síntese das características da família A 

FAMÍLIA A 

Características João Maria 

Idade (anos) 53 52 

Escolaridade (anos) 3 Não revelado 

Profissão Agricultor/vendedor Agricultora 

Residência Em Batatais 

Filhos 2 

Propriedade (ha) 9 

 

Por ocasião da coleta de dados, a família A residia na cidade de 

Batatais há mais de 20 anos e possuía uma pequena propriedade de 9 hectares. No 

sitio produzia café e outra parte da propriedade era destinada à pecuária. Na casa 

desta família residia o casal, Sr. João, 53 anos, além de agropecuarista, desenvolvia 

atividade de vendedor na cidade. Dona Maria, 52 anos que cuidava da casa e 

ajudava o esposo nas atividades no sitio e, segundo o marido, ela era responsável 

pelas finanças. O casal possuía dois filhos, um já casado há três anos e a filha que 

trabalhava e estudava fora da cidade. 

 

Quadro 3 – Síntese das características da família B 

FAMÍLIA B 

Características Pedro Joana 

Idade (anos) 42 38 

Escolaridade (anos) 4 5 

Profissão Agricultor  Agricultora  

Residência No Sítio 

Filhos 2 

Propriedade (ha) 20 

 

A família B residia no campo há 15 anos. Eles moravam na cidade e 

mudaram para o campo pois segundo eles não encontravam trabalho. A propriedade 

possuía cerca de 20 hectares. No sitio eram produzidos café, hortaliças, também 

trabalha-se com pecuária de corte e de leite. Na casa desta família residiam 4 

pessoas, o casal, Sr. Pedro 42 anos, cujo trabalho integral era no campo, Dona 
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Joana, 38 anos, que cuidava da casa e trabalhava na lavoura e os dois filhos do 

casal, um de 5 anos e um de 2 anos. 

 

Quadro 4 – Síntese das características da família C 

FAMÍLIA C 

Características Antenor Cláudia 

Idade (anos) 45 36 

Escolaridade (anos) 8 8 

Profissão Agropecuarista  Agropecuarista 

Residência No sítio 

Filhos 1 

Propriedade (ha) 25 

 

A família C residia no sitio de sua propriedade há 20 anos, propriedade 

que possui uma extensão de 25 hectares. No sitio tinha como atividade a pecuária e 

plantação de milho, parte para venda, parte para silo.  A família era composta pelo 

Sr Antenor, 45 anos, casado com dona Cláudia, 36 anos e pelo filho do casal que 

tinha 4 anos.  

 

Quadro 5 – Síntese das características da família D 

FAMÍLIA D 

Características Batista Sueli 

Idade (anos) 38 37 

Escolaridade (anos) 4 4 

Profissão Agricultor  Agricultora 

Residência No sítio 

Filhos 2 

Propriedade (ha) 25 

 

A família D residia em sua propriedade de 25 hectares há mais de 15 

anos. Esta família era composta pelo Sr. Batista, 38 anos, a esposa Sra. Suely, 37 

anos, e 2 filhos, dois meninos com idades de 10 e 8 anos. No sitio produziam café e 

havia também uma pequena horta. Da pesquisa participou apenas o Sr. Batista visto 

que dona Sueli, segundo ele, estava morando na Bahia temporariamente para cuidar 

da mãe que estava doente e precisando de cuidados. As crianças revezavam entre 
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a casa da mãe de Batista e sua casa, porém durante as entrevistas elas não se 

encontravam na residência. 

 

Quadro 6 – Síntese das características da família E 

FAMÍLIA E 

Características Joaquim Sônia Patrícia 

Idade (anos) 40 35 13 

Escolaridade (anos) 8 8 Ens.Fundamental 

Profissão Pecuarista Pecuarista Estudante 

Residência No sítio 

Filhos 1  

Propriedade (ha) 8  

 

A família E residia no sitio há 13 anos, em sua pequena propriedade de 

8 hectares, dedicando-se à pecuária. A família era composta pelo Sr. Joaquim, 40 

anos, casado com a Sra. Sônia, 35 anos, e possuía uma filha de 13 anos. O Sr. 

Joaquim tem tradição no meio rural, enquanto Sônia sempre morou na cidade, 

mudou-se para o sitio após o casamento. 

 

Quadro 7 – Síntese das características da família F 

FAMÍLIA F 

Características Paulo Dulcineia Antônio 

Idade (anos) 58 54 85 

Escolaridade (anos) 4 4 ± 3 

Profissão Agricultor Agricultora Aposentado 

Residência Em Batatais 

Filhos 1 3 

Propriedade (ha) 30  

 

A família F já morou no campo, contudo quando da realização da 

pesquisa residia em Batatais, porém estava pensando em se mudar novamente para 

o sitio, em breve. A família F era constituída pelo Sr. Paulo, 58 anos, casado com a 

Sra. Dulcineia de 54 anos, eles tinham um filho de 32 anos residente em Ribeirão 

Preto. Também residia com eles o pai de Dulcineia, Sr. Antônio de 85 anos, 

agricultor, viúvo. Eles possuíam uma propriedade de 30 hectares, cultivavam milho e 

soja. A entrevista foi realizada com a Sra. Dulcineia tendo a participação do Sr. 
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Antônio. Embora o marido, Sr Paulo, estivesse no sitio, desculpou-se e preferiu não 

participar da entrevista. 

Analisando os perfis das famílias entrevistadas, percebe-se que eram 

famílias nucleares simples (ENGELS, 1975), com a média de dois filhos e apenas 

uma delas com 3 filhos. Esta situação difere da realidade encontrada em Espírito 

Santo dos Pinhais por Pereira (2000), que também conduziu uma pesquisa com o 

objetivo de conhecer os comportamentos de famílias de agricultores beneficiados 

pelo PRONAF e as famílias entrevistadas naquela cidade possuíam no mínimo 3 

filhos, tendo um agricultor com 14 filhos. A autora encontrou também, residindo na 

mesma casa, várias gerações sendo que em uma delas chegou a encontrar 5 

gerações. Em Batatais, das famílias entrevistadas 4 possuíam filhos abaixo de 13 

anos residentes com os pais, e 2 famílias possuíam filhos acima de 20 anos 

residentes em outras localidades, e em apenas uma família residia o ascendente da 

mulher, um senhor de 85 anos viúvo, que possuía 3 filhos, portanto tratando-se de 

uma familiar nuclear extensa (ENGELS, 1975). É significativo ressaltar que quanto à 

escolaridade, com exceção da esposa da Família A que preferiu não se manifestar, 

todos os outros freqüentaram a escola. Alguns completaram o Ensino Fundamental, 

o casal da Família C e o da Família E 

Conforme foi apontado no Capitulo 3, os agricultores familiares 

possuem uma característica particular, qual seja “em geral, são agricultores com 

baixo nível de escolaridade” (PORTUGAL, 2004, online; BRASIL, 2011c, online). 

Estudos de Anjos et al. (2004) situam a escolaridade, calculada em 

anos de estudo, considerando 5,5 anos, uma escolaridade média. Aceitando-se este 

parâmetro, a maioria das famílias dessa pesquisa deve ser classificada como de 

baixo nível de escolaridade. 

Nesta pesquisa destacou-se o papel das mulheres: das 6 famílias que 

compuseram a amostra, o primeiro contato e agendamento das entrevistas foi 

realizado com 4 mulheres, e quando da realização das entrevistas, das 6 famílias 3 

mulheres foram as primeiras a se prontificar a participar da pesquisa. Interessante 

pontuar que o Sr. João (FA) destacou que a responsabilidade das finanças e 

controle do PRONAF em seu lar, ficava por conta de sua esposa Sra. Maria. 
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5.1.2 Os agentes entrevistados5 

 

� Casa da Agricultura 

Max é o responsável pelo atendimento aos agricultores familiares que 

procuram a Casa da Agricultura, sendo o responsável pela orientação as famílias; 

ele é também certificado a emitir a Declaração de Aptidão ao Programa (DAP). 

Prontamente após o contato se dispôs a colaborar com a entrevista. Vale ressaltar 

que perguntado se era de seu conhecimento alguma pesquisa a cerca do PRONAF 

em Batatais, ele disse que não conhecia nada a respeito e demonstrou interesse 

pelos resultados deste estudo.  

 

� Banco do Brasil 

Foram entrevistadas 2 funcionárias da agência de Batatais 

responsáveis pela execução dos processos de créditos e atendimentos aos 

agricultores que procuram a agência. Uma entrevistada, Rosa, atua no Setor Rural 

desde 1986 e segundo ela desde esse tempo, o setor passou por várias mudanças, 

em relação ao PRONAF. Ela o viu nascer e acompanha este processo de crédito 

nestes últimos 15 anos. A segunda entrevistada é Margarida, que atua no Setor 

Rural desde 2005, possui grande conhecimento teórico e processual sobre as 

operações. Em diferentes momentos da entrevista deixou clara sua crença em que o 

PRONAF pode ser um aliado ao desenvolvimento do pequeno agricultor.  

 

 

5.2 AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 

Foram constituídas duas categorias de análise relacionadas 

diretamente entre si, sendo cada uma delas desdobrada em subcategorias como 

segue: 

1. O PRONAF, uma política para o desenvolvimento: 

� O PRONAF em Batatais; 

� O papel dos órgãos de execução; 

                                            
5  Da mesma forma, os agentes entrevistados foram identificados por nomes fictícios. 
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� O processo de conhecimento e aquisição. 

2. Agricultores familiares: mudanças, perspectivas e realização: 

� A realidade após o Programa; 

� A possibilidade de desenvolvimento; 

� A representação do meio rural. 

 

 

5.2.1 O PRONAF, uma política para o desenvolvimento 

 

 

� O PRONAF em Batatais 

O PRONAF, como abordado anteriormente no Capítulo 2, é um 

Programa que atende exclusivamente a agricultura familiar e, conforme Santos 

(2009, p. 65), “o programa nasceu para minimizar as desigualdades” que eram 

observadas na aquisição do crédito até os anos 90 do século XX. A falta de políticas 

públicas para o pequeno produtor na busca de crédito era notável. Sabe-se que um 

dos frutos do desenvolvimento é a partilha das riquezas produzidas, no entanto, a 

concentração de renda pode se tornar uma das causas da pobreza em um país. 

Pereira e Silva (2009, p. 4) destacam dados apresentados pelo governo federal que 

comprovam esta realidade: 

 

[...] na Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, promovida pela ONU 
em 1995, o governo federal apresentou dados que confirmam que a 
concentração de renda é a principal causa estrutural do aumento da 
pobreza, tanto urbana como rural, no país. Na conferência Internacional 
sobre distribuição de riqueza, a pobreza foi apontada como um impedimento 
ao Crescimento Econômico e distribuição de renda.  

 

Uma das maneiras de proporcionar o crédito rural a todos, seria a 

criação de linhas diferenciadas para o pequeno agricultor. O PRONAF, iniciado nos 

anos 1990, veio como uma alternativa simplificada para aquisição do crédito, com 

juros e prazos de pagamentos diferenciados para o agricultor familiar.  

Para os responsáveis pelo crédito em Batatais, esta realidade é vista 

no Programa. 

 

È um Programa criado pelo governo para atender as famílias de baixa renda 
e essa linha de crédito dá um incentivo para que elas possam crescer até se 
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tornarem maiores, é uma linha de crédito com juros muito baixos, então é 
imprescindível para o crescimento desse pessoal. No Brasil nós temos 
inúmeras pequenas propriedades e esta linha veio a socorrer este pessoal e 
para o Banco do Brasil é um diferencial para o atendimento social a estas 
famílias, pois atua como intermediador dos governos nestes recursos para 
este público. Margarida BB 

 

Para mim é uma oportunidade que os agricultores têm, é uma linha de 
financiamento com juro muito baixo, e se realmente souberem empregar o 
dinheiro terão resultado, é uma linha de apoio que realmente ajuda muito, 
eu pelo menos acredito que sim se ele utilizar a linha igual está falando, ele 
vai ter resultado sim, esta é a expectativa do governo ele está emprestando 
dinheiro a juro baixo, acreditando que o cara vai realmente melhorar. Max 
CA 

 

Quando solicitado aos agricultores que falassem sobre o PRONAF, 

tanto os homens como as mulheres foram enfáticos em colocar a importância do 

Programa para o homem do campo. Para alguns o Programa é sinônimo de 

segurança para exercer seu trabalho no campo. 

 

[... ] o PRONAF é um ótimo plano do governo [...] O PRONAF ajuda o 
homem a ficar no campo porque sozinho não dá para tocar a roça. O 
PRONAF é o combustível para o nosso trabalho. Maria FA 
 

(...) PRONAF é uma solução para as pequenas famílias rural, é uma ajuda 
muito boa. João FA 
 

O PRONAF para mim é um solução muito boa no nosso dia a dia. Sem o 
dinheiro do PRONAF não conseguiria plantar nem colher, é com este 
dinheiro que nos ajuda a trabalhar. Joana FB 
 

É um ‘trem’ muito bom, pra gente foi uma salvação para manter a roça, as 
coisas são muito caras e nós que mora na roça não tem o dinheiro para 
bancar tudo que precisa. Claudia FC 
 

O PRONAF é um financiamento muito bom, até hoje só tenho a agradecer o 
apoio que recebemos do governo. A gente trabalha sozinhos, eu e a mulher, 
Pedro FB 
 

Neste particular, Fernandes (2009, online) destaca que “Os 

empreendimentos familiares têm como característica principal a administração pela 

própria família; e neles a família trabalha diretamente, com ou sem o auxílio de 

terceiros.“  

Para outros produtores, o Programa é fundamental para aquisição de 

produtos para a execução do trabalho no campo. 
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Para mim foi uma coisa boa, me ajudou eu a recuperar meu café, o dinheiro 
que peguei do PRONAF eu plantei café, comprei adubo. Batista FD 
 

 È um financiamento que a gente pega no banco para aplicar na roça, 
comprar maquinários, adubo, comprar carro. Joaquim FE 

 

Hoje a gente consegue controlar bem o dinheiro para plantar e colher, além 
de poder investir, antes sem trator a gente tinha que contratar uma pessoa 
para fazer o serviço, e isso ficava muito caro. Hoje conseguimos comprar o 
trator e os aparelhos para a gente mesmo fazer o serviço, no máximo a 
gente contrata um pessoa para operar as máquinas, Paulo faz quase tudo, 
mais a idade já não dá mais para muita coisa... rssssss. Dulcineia FF 

 

De diferentes formas, os agricultores familiares sustentaram a 

importância do Programa e a satisfação em dele participarem 

A satisfação em poder se utilizar desta linha de crédito, manifestada 

por todos, também foi constatada na dissertação de Pereira (2000), na qual os 

produtores consultados expressaram satisfação em aderir ao Programa, pois 

segundo eles há muito tempo não tinham acesso ao crédito. 

O Sr. Antônio, o agregado de 85 anos da família F, também ressaltou a 

importância do crédito para o trabalho no campo, bem como sua satisfação em 

participar dele. 

 

Olha meu filho, hoje em dia, estamos no céu. Pessoal reclama de barriga 
cheia, antes as coisas eram muito difíceis não havia recursos nenhum, se 
você tinha dinheiro, comprava, plantava, e não tinha que vender alguma 
coisa para comprar, esse dinheiro fácil, não era fácil não. Sem falar nestas 
máquinas, venenos, eu passava dias com um arado na mão, com a Simone 
[mula que ele tinha] para plantar, depois dias para capinar na enxada, 
depois dias para colher ... vixi era uma peleja. Com esse mundo de coisa 
que se tem hoje não suja nem a roupa rsssss.  

 

Situações bem diversas são expostas por Fernandes (2011) sobre 

vivências de assentados numa fazenda na região noroeste do Estado de São Paulo, 

desapropriada em 1980 para reforma agrária. A autora esteve em campo, coletando 

dados para a pesquisa que realizava. 

Ela desvela, através dos discursos dos lavradores, as dificuldades e 

decepções, sofrimentos e algumas alegrias de quem falava pela maioria. Por 

exemplo, as dificuldades do “Sr. Lourenço para saldar as dívidas contraídas com o 

Banco do Brasil, em decorrência de dois péssimos anos agrícolas [...]”, e “a fala 

imperturbável, resignada do Sr. Massao (cuja história de vida é uma sucessão de 

perdas com a lavoura), toda ela expressa num mesmo tom de voz, como se os fatos 
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narrados tivessem a mesma conotação: a morte, as perdas ou a alegria de uma ‘boa 

lembrança com a compra de um trator’” (FERNANDES, 2011, p. 36). 

 

� O papel dos órgãos de execução 

Para a execução do PRONAF, é essencial o engajamento do pessoal 

que desempenha papeis diferenciados na aplicabilidade do Programa.  No Capitulo 

2, foi referido que no art. 2º do Decreto nº 1.946/96 constam as ações a serem 

seguidas para aplicação do PRONAF, no entanto estas ações são descentralizadas, 

sendo executadas por determinados órgãos nas esferas federal, estadual e 

municipal. Nesta pesquisa foi abordado o papel do Banco do Brasil e da Casa da 

Agricultura na cidade de Batatais. 

 O Banco do Brasil aparece como uma instituição forte de apoio e 

fomentador na execução desta política pública na cidade.  

Para Max CA, o trabalho de orientação inicial sobre as linhas de 

financiamento deve ser feito pela instituição financeira e Rosa BB confirma este 

ponto de vista afirmando que quando os agricultores vão ao Banco em busca de 

empréstimos, os responsáveis dão as informações gerais, mostram aos produtores 

quais as linhas disponíveis para a aquisição. 

 

O papel do Banco é facilitar para que eles tenham o crédito, solicita os 
documentos necessários e orienta a procurar a Casa da Agricultura, o 
banco que cuida do PRONAF aqui na cidade é o Banco do Brasil. Tem 
muitos agricultores que vêm aqui no Banco em busca de empréstimo, nem 
sabem de PRONAF. O Banco orienta, aqui a gente orienta e se eles tiverem 
condições tirar o PRONAF, é mais fácil para eles. Principalmente para quem 
está começando. Rosa BB 

 

Margarida BB completa quando fala sobre os benefícios aos 

pronafianos quanto aos pagamentos, orientação que, segundo ela, é passada para 

os agricultores no ato da contratação do empréstimo e faz outros esclarecimentos. 

 

O Banco do Brasil há 40 anos trabalha com crédito rural como 
intermediador destes recursos, então o banco é um fomentador para o 
público do agronegócio, porque ele dá condições. Além dos pronafianos, há 
o grupo dos PRONAMPs e a agricultura empresarial para grandes 
agricultores, todos eles se beneficiam da linha, em maior ou menor escala. 
No caso dos pronafianos se eles pagarem certinho eles têm até abatimento 
dos juros. È uma linha que tem até uma proteção de preços inclusive a 
gente verificou na safra passada que teve um problema com o milho, e 
houve redução de preço. Então, quando o pessoal veio para pagar o 
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PRONAF, pagou muito menos o que devia. Este é um ponto bem legal que 
o governo protege os agricultores eu diria até com carinho. Margarida BB 

 

Já a Casa da Agricultura aparece como órgão do Estado oferecendo 

suporte e apoio ao agricultor. Para Rosa BB a Casa da Agricultura é sinônimo do 

primeiro passo para aquisição do crédito, sendo o local onde é feito o estudo sobre a 

renda e a capacidade para aquisição do PRONAF.  

 

Os passos para pegar o crédito, o primeiro passo é procurar a Casa da 
Agricultura, para pegar a DAP. Pegando a DAP ele consegue pegar o 
crédito, se não tiver a DAP é a Casa da Agricultura que vai estudar a renda 
familiar, a área. Ele trás os documentos da terra, os documentos pessoais e 
o DAP, isso no básico, dependendo do item financiado, é solicitada 
garantia. Rosa BB. 

 

Portanto, o caminho que os produtores têm que percorrer para a 

obtenção do financiamento está diretamente interligado a estes órgãos. Em suma, o 

primeiro passo é a aquisição da Declaração de Aptidão do Programa que é emitida 

pela Casa da Agricultura. É lá que são analisados dados como renda familiar, 

propriedade, produção, trabalho rural; se aprovado e comprovado, os agricultores 

estarão aptos a utilizar as verbas do Programa. Conforme informação do Banco este 

é um dos passos fundamentais para aquisição do crédito, isto é, tendo a DAP, o 

crédito é liberado facilmente. Há algumas exceções, como no caso de operações 

que envolvem garantias, como algumas operações de investimento. 

 

� O processo de conhecimento e aquisição  

Uma questão proposta aos agricultores familiares foi “Como você 

conheceu o PRONAF?”, condição primeira de acesso ao Programa, a fim de 

apreender como se dá o “início de tudo”. 

Grande parte dos entrevistados afirmou que o primeiro contato com o 

Programa se deu através de informações junto a terceiros, amigos e parentes, que 

já participavam do Programa. Apenas a esposa de um agricultor ressaltou ter ficado 

sabendo do Programa por meio de um informativo do Banco.  

 

No final de 2008 através de um jornalzinho e através dos meus vizinhos que 
já utilizam do Programa. Maria FA 
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Nesta pesquisa, o conhecimento do Programa se deu, 

predominantemente, através de vizinhos e também de colegas e parentes, como 

pode ser visto a seguir. 

 

Um vizinho nosso foi no Banco e me falou para ver se tinha direito a pegar o 
crédito, e deu certo. Foi o início de tudo. Pedro FB 
 

Conhecemos através de minha prima que foi no Banco fez o financiamento 
e disse para a gente procurar lá. Claudia FC 
 

Um vizinho nosso, aqui em baixo, também me falou do financiamento e eu 
fui lá ver do que se tratava. Antenor FC 
 

Um colega me disse deste financiamento no Banco, no começo fiquei com 
medo, como diz o ditado ‘quando a esmola é demais o santo desconfia’. 
Joaquim FE 
 

Nós conhecemos através de um vizinho nosso lá do sitio, que nos falou 
deste financiamento. Dulcineia FF 

 

Estes dados mostram uma realidade diversa da que foi constatada na 

pesquisa de Pereira (2000) no município de Espírito Santo do Pinhal, onde dos 12 

agricultores entrevistados, 7 souberam do PRONAF no Banco do Brasil, 3 pela Casa 

da Agricultura e 2 por meio de comunicação escrita ou pela mídia. Segundo a 

autora, esta tem sido uma tendência no Estado de São Paulo e a pouca procura por 

crédito tem sido em razão da falta de divulgação do Programa. Pereira (2000), em 

sua pesquisa, concluiu que nos estados onde há divulgação, há um número maior 

de agricultores atendidos, como no caso de Santa Catarina, onde houve propaganda 

e a demanda foi tão grande que não foi possível atender todos os agricultores em 

razão do volume de recursos disponíveis.  

Na visão do representante da Casa da Agricultura, porém, há muita 

divulgação do PRONAF através dos órgãos do Governo Federal e muitas pessoas 

se sentem acanhadas e frente a alguma dificuldade recuam e querem desistir. Ele 

comentou: 

 

Para dizer assim, que tem gente no campo que não tem acesso a 
informação a gente pode até acreditar que sim, mas tem muita propaganda 
do governo federal com relação ao PRONAF na televisão; eu acredito que o 
pessoal procura o acesso a esta linha de crédito; é uma ‘senhora de uma 
ajuda’, eu diria. Por serem pessoas mais simples às vezes elas ficam 
acanhadas, assim, eu falo vai dar certo, mas na falta de documentos eles já 
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querem desistir, porque normalmente tem pessoas muitos simples que 
procuram. Max CA 

 

O processo de aquisição do crédito para os responsáveis pela 

execução da linha do PRONAF é simplificada em comparação com o processo de 

crédito para grandes e médios produtores. Os entrevistados consideraram ser um 

processo rápido em virtude da simplificação dos documentos exigidos. Este aspecto 

integra o rol de ações norteadoras do Programa para sua execução, como apontado 

pelo art. 2º, aliena f, do Decreto nº. 1.946/96, a seguir “agilizar os processos 

administrativos, de modo a permitir que os benefícios proporcionados pelo Programa 

sejam rapidamente absorvidos pelos agricultores familiares e suas organizações.”  

Tanto as funcionárias do Banco do Brasil como o da Casa da 

Agricultura têm a mesma opinião. 

 

Apesar de algumas coisinhas ele ainda é mais rápido que outros custeios, 
menos documentos vai mais rápido, se o agricultor traz tudo prontinho a 
gente faz rapidinho. Rosa BB 
 

Eu acho que é um processo fácil e rápido pelo menos aqui com a gente é 
simples. O interessado traz o documento a gente faz uma análise para ver 
se dá o enquadramento ou não ai entra no sistema, faz a inserção dos 
dados, já sai a DAP e pelo que eu ouço falar em torno de 15 a 20 dias o 
Banco já libera o dinheiro, então é rápido. Lógico que tem as questões da 
garantia, mas ai já é burocrático isso, tem as garantias lá no Banco do 
Brasil, as exigências. Max CA 

 

As famílias entrevistadas, por sua vez, acreditam que a parte inicial do 

processo é a mais demorada e difícil, notadamente no que diz respeito à 

comprovação documental, depois a aquisição se torna rápida. 

Vale ressaltar que nem sempre marido e mulher pensam da mesma 

forma. Para Maria FA, trabalhoso foi “juntar os papéis”, enquanto Sr. João fala na 

dificuldade de comprovação de renda. 

 

Até juntar os papéis foi trabalhoso, depois que estava tudo pronto, no banco 
foi um piscar de olhos, o dinheiro já estava liberado. Maria FA 

 

Achei muito difícil a comprovação de renda no meio rural, principalmente 
para a gente que foi a primeira vez que tiramos o crédito. João FA 

 

Olha, quando falam pra gente dos documentos que temos que levar, dá 
para desanimar, mas depois que junta tudo é fácil. Joana FB 

 



71 
 

Acredito que o mais demorado é juntar os papéis, no banco até que é 
rápido, e só a gente que fica meio ansioso para ver se deu certo. Mais no 
final dá certo, pelo menos até hoje deu ... [risos]. Pedro FB 
 

Olha, a hora que fui no Banco e me passaram os passos, quase desanimei 
mais depois fui na Casa da Agricultura peguei os documentos, levamos ao 
Banco e deu tudo certo. Antenor FC 

 

[...] no começo achei difícil, pois a gente não conhece muita coisa, lá no 
Banco quando a moça começou a falar, parecia coisa do outro mundo. 
Rsss. Joaquim FE 

 

(...) é verdade eu me lembro bem, a moça explicando olha vocês vão na 
Casa da Agricultura pega estes documentos, procura o fulano para pegar o 
Projeto, depois vem aqui com estes documentos, mas em vista achei que foi 
rápido. Sonia FE 

 

Esta realidade é semelhante à conclusão de Pereira (2000), na 

pesquisa citada anteriormente, segundo a qual, para os agricultores, o tempo para o 

processo de encaminhamento e liberação do dinheiro é rápido. Também na 

pesquisa de Anjos et al. (2004), nos dois municípios pesquisados no Rio Grande do 

Sul, os beneficiários do PRONAF não encontraram dificuldades para conseguirem o 

DAP. 

Cabe apontar que tanto para o atendente da Casa da Agricultura como 

para os do Banco do Brasil o processo de crédito em Batatais tende a ser estável no 

sentido de haver procura o ano todo em busca de crédito, não apenas em períodos 

sazonais em virtude de colheitas.  

 

Eu tenho observado que a procura segue mais ou menos um patamar assim 
não existe nem altos picos e nem baixos, assim se está na época de plantar 
milho por exemplo o pessoal vem procurar. Durante o ano todo tem um 
movimento legal sempre tem algum produtor procurando sempre tendo 
renovação de Declaração. Max CA 

 

Batatais é muito forte em relação ao agronegócio, tanto é que a gente vê  o 
tanto de recursos que circulam na cidade o ano todo, aqui no Banco mesmo 
a gente observa isso. Acredito que o agro negócio seja uma das principais 
atividades da cidade, anteriormente era muito ligada a cafeicultura, depois a 
pecuária de leite, hoje é muito diversificado, temos milho, soja, café, cana 
temos uma boa parte em cana. Também temos na cidade o assentamento 
que por ser área pequena a predominância é de horticultores. Margarida BB 

 

Vale ressaltar, finalmente, que quando questionados sobre o perfil dos 

agricultores os responsáveis pelo crédito em Batatais foram unânimes em considerá-

los pessoas simples, honestas, informadas e trabalhadoras. 
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A gente pode dizer que os agricultores são pobres, na maioria das vezes 
eles não são desinformados, a maior parte tem acesso a informação e a 
busca deles, se não tivessem esta informação eles não viriam em busca da 
linha de financiamento. Max CA 
 

São pessoas que trabalham na terra realmente. Uma das condições para 
que consigam a linha é que sejam agricultores familiares, eles trabalham a 
terra, são pessoas simples, honestas, há poucos casos de inadimplência, 
são casos pontuais que você percebe que a pessoa pegou o recurso e não 
utilizou de forma correta, realmente quando você vê que a pessoa não 
aplicou de forma correta fica difícil da pessoa se desenvolver. É isso o perfil 
deles, são trabalhadores, levam a serio.  Margarida BB 

 

Embora os participantes desta pesquisa tenham feito uma avaliação 

positiva do Programa, os estudiosos do tema têm posições divergentes entre si a 

este respeito. 

Abramovay e Veiga (1999, p. 45-46), apoiados em pesquisa que 

coordenaram no Rio Grande do Sul, concordam que “o PRONAF está conseguindo 

produzir o ambiente institucional necessário à ampliação da base social da política 

nacional de crédito e desenvolvimento rurais.” Já Anjos et al. (2004, p. 535) 

questionam: “o PRONAF pode servir como instrumento em prol da emancipação e 

redução das desigualdades ou, ao contrário, atua como elemento que reforça as 

diferenças sócio-culturais?” Há espaço para políticas de sustentação de renda para 

os setores mais frágeis no plano das políticas agrícolas? Os autores alertam que 

estas questões requerem análise. 

 

 

5.2.2 Agricultores familiares: mudanças, perspectivas e realizações 

 

 

Esta vertente da análise de dados revelou os efeitos do Programa 

sobre a qualidade de vida dos pronafianos, enfocando aspectos palpáveis e, 

também, contemplou a dimensão humana e seus desdobramentos, na perspectiva 

dos participantes da pesquisa, aqueles que vivenciavam os fatos entrelaçados à 

subjetividade de cada um. 

 

� A realidade após o Programa 

Os entrevistados se mostraram motivados com os recursos obtidos 

pelo PRONAF. Salientaram a importância dos recursos para investimento na 
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lavoura. Acesso ao crédito para alguns foi motivo de orgulho e incentivo ao trabalho 

que desenvolviam. Bom Sucesso (1998) avalia que o orgulho no trabalho é um fator 

essencial da qualidade de vida. Houve aumento da auto-estima, da realização 

pessoal, com pode ser observado em vários depoimentos: 

 

[...] com ajuda do governo eu me senti uma pessoa importante. Senti como 
se o governo realmente estivesse ao meu lado na agricultura. Maria FA 

 

Pudemos programar melhor nossa produção, fiquei com dividas ... [risos], 
estou brincando, com o dinheiro conseguimos investir na lavoura. Joana FB 

 

Pesquisa realizada no Paraná, afirma que o PRONAF tem possibilitado 

aos pronafianos “diversificações de produção, possibilitando o crescimento dos 

níveis de renda, proporcionando bem-estar social e qualidade de vida” (MARCINIUK, 

2007, p. 12). 

 

Nossa!!!! hoje a gente se sente gente, quando não se tem dinheiro para 
mexer com as coisa a gente se sente bem para baixo. Hoje a gente vê a 
roça produzir, o gado crescer e com isso a gente vê uma possibilidade de 
ganhar dinheiro e dar uma melhor condição para o nosso filho. Claudia FC 

 

Melhorou bastante, em casa me ajudou hoje eu consigo andar em carro do 
ano com ajuda do PRONAF, comprei um carro, apliquei dinheiro nas minhas 
lavouras, hoje estou colhendo bem mais café, se não fosse o PRONAF não 
teria condições para tocar minha lavoura. Batista FD 

 

Por último foi abordada a importância de se utilizar bem o dinheiro do 

empréstimo, a fim de se obter lucro e poder diversificar as atividades na 

propriedade. 

 

Nossa preocupação foi em empregar o dinheiro para não perdê-lo, na hora 
de pegar a gente empolga... mas temos que ter consciência que temos que 
pagar depois o empréstimo. No nosso caso procuramos investir na lavoura. 
Depois pegamos mais um pouco para comprar uns bezerros hoje já posso 
vendê-los com lucro, com a venda consigo pagar o empréstimo e obter um 
bom lucro. Pedro FB 

 

� A possibilidade de desenvolvimento 

No Capitulo 2 foi discutido que uma das principais finalidades do 

PRONAF está em promover o desenvolvimento do segmento rural constituído pelos 

agricultores familiares, de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, 
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a geração de empregos e a melhoria de renda. Em relação à renda, o ponto de vista 

de Sônia FE constitui-se em um exemplo: 

 

O juro do Banco é bem barato, o dinheiro que a gente pega se for bem 
investido dá para ganhar dinheiro, e com a sobra dá para gastar em outras 
coisas. Aqui em casa a gente fez esta varanda e cozinha com o lucro do 
ano passado. Deu para pagar o Banco, e construir estes cômodos que 
melhorou bem a vida aqui em casa. Sonia FE 

 

Foi indagado aos entrevistados sobre mudanças no trabalho no campo 

após a entrada no PRONAF. Para alguns, o financiamento foi uma força para 

adentrar no universo da mecanização do meio rural, trazendo agilidade e conforto no 

trabalho. 

 

Comprei máquinas para trabalhar, roçadeira, estabilizador. Batista FD 
 

Como a gente disse antes, é, melhorou muito o nosso dia a dia, depois que 
a gente comprou um trator eu até fiquei mais nova. Claudia FC 

 

Hoje eu consigo fazer bem mais coisas com os maquinários comprados. 
Antenor FC 

 

Melhor conforto no trabalho, com equipamento melhorou muito para a 
gente. João FA. 

 

Também, para alguns agricultores, a entrada no Programa trouxe um 

sentimento de segurança na atividade, pois para eles proporcionou a facilidade na 

locomoção e a possibilidade de programação do trabalho no campo. O carro foi 

considerado um apoio para a locomoção. A Família A explicou: 

 

Através da aquisição do PRONAF fiquei realizado com ajuda de um carro 
para locomoção. João FA 

 

Melhor segurança e agilidade no transporte. Maria FA 
 

Os demais falaram em melhores condições de trabalho e de 

crescimento: 

 

Podemos nos programar melhor em nosso trabalho e investir também. 
Joana FB 
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Ficamos mais confiantes, pois para crescermos; sem os equipamentos 
dependia apenas do nosso trabalho. Pedro FB 
 

Como eu disse antes melhorou bastante o trabalho, com o lucro da lavoura 
investimos na roça. Dulcineia FF 

 

Uma política pública voltada ao desenvolvimento deve estar ligada a 

ações que levem a uma melhora na qualidade de vida. O PRONAF através dos 

objetivos de aumentar a capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria 

de renda, possui ações que se encaixam como uma política desenvolvimentista. Foi 

evidenciado através das manifestações dos agricultores que o Programa 

proporcionou a possibilidade de investimento na propriedade. O crédito de 

investimento levou, a muitos, à mecanização dos procedimentos da lavoura, 

trazendo produtividade conforme ressaltado pelo Sr. Antenor e Sr. João. Para outros 

trouxe confiança e planejamento das atividades, o que foi ressaltado pela Sra. Joana 

e Sr. Pedro. Todos estes aspectos podem ser considerados indicadores de 

crescimento e/ou desenvolvimento, podendo contribuir para uma melhor qualidade 

de vida. 

Damasceno, Khan e Lima (2011), num estudo sobre beneficiários e 

não beneficiários do PRONAF B no Estado do Ceará, constataram que as famílias 

beneficiárias apresentam nível médio de acumulação de capital social e as famílias 

não beneficiarias baixo nível de acumulação de capital social. Ainda, no mesmo 

estudo na linha da verificação da melhora na qualidade de vida dos produtores, 

Castro (2009) concluiu que houve um aumento em media de 5% no Índice de 

Qualidade de Vida (IQV) dos beneficiários do PRONAF B no município pesquisado. 

Segundo o autor, a mudança no bem-estar dos beneficiários é uma conseqüência da 

boa aplicação dos recursos e destaca uma síntese das conclusões que chegou: 

 

Nesse contexto, verificou-se que os indicadores que mais contribuíram para 
melhoria da qualidade de vida foram condições sanitárias, bens duráveis, 
transporte e alimentação. No que se refere aos bens duráveis, verificou-se 
um crescimento na compra de novos eletrodomésticos como TV, antena 
parabólica e aparelho de DVD, o que proporcionou um maior acesso aos 
meios de comunicação. Ao passo que a utilização de motocicletas 19 
próprias como transporte principal para locomoção dentro do município, 
mais do que quadruplicou se comparada ao período anterior ao PRONAF, 
ou seja, foi observado que alguns dos pronafianos entrevistados utilizaram 
os recursos na compra de motocicletas e bens duráveis (CASTRO, 2009, p. 
18-19). 
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Talvez por isso, Fernandes (2009) afirme que um estabelecimento 

familiar é, ao mesmo tempo, uma unidade de produção e de consumo. 

Tendo como princípios norteadores do Programa levar o 

desenvolvimento ao campo e juntamente contribuir para redução da pobreza, foi 

levantada esta questão, aos executores da política, a respeito da realidade em 

Batatais. Todos afirmaram que acreditam sim que o Programa pode atingir este 

objetivo e alegaram conhecer produtores que cresceram em virtude desta política de 

crédito. Vejamos as falas. 

 

Aqui na região acho que estão conseguindo desenvolver, não sei se acaba 
com a pobreza, mas melhorou muito, a maioria mora na cidade, e trabalha 
no sitio ou arrenda, quem pegou o PRONAF no inicio tem gente que pegou 
já faz tempo consegue desenvolver sim, tem muitos que começaram no 
PRONAF e hoje não pertencem mais a esta linha, pois cresceram, 
compraram outras terras. Rosa BB 

 

Eu acredito por que a gente verifica casos aqui de gente que começou no 
PRONAF e passou para o PRONAMP e com certeza irá superar esta faixa 
também, porque o que acontece quando eles têm o recurso e levam a coisa 
a sério, conseguem cumprir, obter renda e pagar o que pegaram 
emprestado e ainda se manter e manter a família. Margarida BB 

 

Há sim os que a gente tem contato, porque a validade da DAP é de 6 anos, 
mas normalmente eles voltam antes. Em 2, 3 anos eles já tinham alguma 
mudança, com relação a renda, a gente percebe que melhora. Max CA 

 

Também os entrevistados alegaram uma melhora em razão do crédito 

investimento, sendo que muitos adquiriram meio de transporte, no caso carros, 

tratores e implementos agrícolas, ou mesmo dinheiro para investir em lavoura de 

longo prazo como, por exemplo, café, e no caso de crédito custeio, a possibilidade 

de comprar insumos (inseticida), entre outros destinos que podem ser dados a este 

crédito. È importante reforçar, mais uma vez, que o PRONAF possui a característica 

de crédito simplificado em termos de garantias, juros diferenciados e prazo de 

pagamento a longo prazo.  

 

� A representação do meio rural 

Como forma de compreender o significado do campo para as famílias 

rurais, seus membros foram questionados sobre o que o meio rural representava 

para cada um. Embora esta questão seja a primeira do roteiro da entrevista, quando 

do contato inicial com o casal A, ambos se mostraram bastante constrangidos frente 



77 
 
ao pesquisador. Daí a opção de iniciar a entrevista pelo segundo tópico, relativo ao 

PRONAF, deixando espaço para que expressassem idéias e sentimentos sobre 

suas “próprias vidas” no campo quando estivessem mais a vontade. Foi uma 

estratégia válida. 

As respostas dos entrevistados a esta questão são contrárias ao que é 

ressaltado por Lorena (1987, p. 106): “mas o camponês, aquele pequeno lavrador 

que é dono da terra, que tem amor à terra e trabalha com amor, este quase não 

existiu entre nós.”  Parece que a realidade, neste momento, é diversa para os 

agricultores desta pesquisa. Todos os entrevistados ficaram emocionados e remetê-

los às suas vidas no campo, levou-os a reverem suas histórias, lembranças e 

vivências, pois nas respostas, em vários momentos, emocionados, demonstraram 

uma grande identificação de suas vidas com o meio rural. 

 

[...] uma satisfação muito grande de ver a terra produzir e matar a fome do 
povo, e feliz por fazer parte deste trabalho. É muito bom saber que muita 
gente se alimenta do nosso trabalho. João FA 

 

Para mim é uma graça de Deus poder trabalhar, acordar cedo, tirar meu 
leite, mexer com minhas vacas, minhas galinhas, meus porcos, mexer com 
minha lavoura, tirar meu sustento  e dinheiro para comprá umas coisas para 
minha família. Estes últimos 5 anos mudou bem nossa vida depois que 
entramos no PRONAF, hoje acredito num futuro melhor para meu filho. 
Antenor FC 

 

As falas desses dois agricultores fazem lembrar Bom Sucesso (1998, 

p. 27) quando diz: “a satisfação com o trabalho é o suporte básico da qualidade de 

vida.” 

 

Aprendi a gostar sempre morei na cidade. Casei e vim para o sitio, pois 
Joaquim não conseguia trabalho na cidade, e como o pai dele tinha este 
sitio, viemos para cá. Eu deixei meu trabalho em Batatais e vim para cá. No 
começo foi difícil, na cidade a gente tem tudo, aqui na roça nada. Hoje 
depois de 13 anos, vejo que estava errada, pois aqui tenho tudo, não 
passamos fome temos fartura o ano todo, na casa temos o necessário para 
viver. Na cidade tem muita inventação de moda. Hoje sou feliz aqui, não sei 
se seria lá na cidade. Isso que falo para minha filha... mas adolescentes já 
viu. Sonia FE 

 

Muita coisa... na roça hoje eu trabalho, crio a minha família tenho meus 
filhos todos aqui, eu trabalho aqui na roça estou satisfeito, beleza. Batista 
FD 
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A estas falas poderiam ser acrescentados os pensamentos relatados 

em um estudo sobre a vida e o trabalho do agricultor no campo, do Instituto de 

Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas 

(IDAM) (2007, p. 1). O Sr. Francisco, ao ser questionado sobre o que é para ele ser 

agricultor, responde “para mim significa tudo, pois é de onde tiro o sustento da 

minha família. Eu mesmo sou o meu patrão e tenho consciência que se eu não 

trabalhar eu não vou poder adquirir minhas coisas.” 

Já para alguns agricultores, desta pesquisa, a roça é como se fizesse 

parte de suas próprias vidas. Para a Srª Claudia, o remeter ao campo a deixou em 

lágrimas. 

 

[...] minha vida !!! [lágrimas]. Claudia FC 
 

[...] é base do mundo, acho que ninguém tinha que ter abandonado a roça, 
a roça faz parte da vida da gente... é como se fossemos uma só .... Maria 
FA 

 

Nossa [a entrevistada se emociona].... falar da roça é difícil, aqui eu nasci, 
aqui cresci, me casei, tive meus filhos e daqui tiro o sustento de nossa 
família. Joana FB 

 

Para mim a roça é tudo, é minha vida, minha história, minha grande paixão. 
Antônio FF 

 

Nem sei falar [pausa], a roça representa tanta coisa, aqui onde vivo é um 
pedaço de mim, sou feliz aqui, aqui nasci e quero ficar até morrer. Joaquim 
FE 

  

Sr. Antônio e a filha, Sra. Dulcineia, viveram no campo durante muitos 

anos, se mudaram para a cidade em busca de conforto e comodidade, estão 

pensando em voltar para o campo. Para eles o conflito de costumes entre campo e 

cidade são fatores determinantes para a volta. Para Sr. Antônio, de 85 anos, a vida 

no campo, 70 anos atrás, era um grande sinal de cidadania e ajuda ao próximo. 

 

É meu filho, fico feliz de ver um jovem olhando para a roça, antes era 
realmente tudo mais difícil na roça, mas como minha filha falou, o difícil se 
tornava fácil pela ajuda de todo mundo, nossa era tão bom, o fulano está   
colhendo milho, no sábado/domingo todo mundo ia ajudar e vice versa, 
quando construía casa, cerca, um monte de coisas..., todo mundo se 
ajudava, tenho saudades também das farturas, era porco, vacas.... meu 
filho, tantas coisas, tenho saudade do respeito, da amizade, e paz que a 
gente tinha por lá, pena que esta juventude não vai conhecer esta vida .... 
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que é muito boa. Mesmo assim, penso que a roça é o meu lugar. Antônio 
FF 

 

Dulcinéia falou nas mudanças que ocorreram no campo e ressaltou 

que pretendia voltar para a roça porque “hoje, aqui na cidade, as coisas estão muito 

esquisitas”. 

 

Para mim !!!, eu nasci lá, me criei lá, tenho ótimas lembranças de lá, é um 
tempo que não volta mais, tenho muita saudades, hoje em dia as coisas 
estão muito esquisitas, antes era muito bom, a gente visitava as pessoas, e 
tudo parece que era festa, parece que as pessoas eram mais 
companheiras, hoje aqui na cidade, o povo tem até medo de cumprimentar 
a gente, nunca vi isto, principalmente os jovens. Dulcineia FF 

 

As falas de pai e filha mostraram a percepção de ambos sobre a 

complexidade e as contradições das realidades que vivenciavam, concluindo pela 

opção pela roça. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo buscou conhecer a realidade de uma política pública 

aplicada à agricultura familiar, o PRONAF.  A agricultura familiar possui uma grande 

importância no meio rural, envolvendo duas vertentes: é um meio de renda para as 

famílias e é também forma de subsistência para o agricultor e seus familiares. O 

PRONAF foi concebido como uma política pública, cujo objetivo é desenvolver o 

setor e trazer o desenvolvimento e a modernização para a roça, podendo levar a 

inclusão das famílias no mercado, financiando sua produção e investimento na 

propriedade. Mesmo diante do processo de modernização da agricultura ocorrido a 

partir dos anos 1950, a agricultura familiar não deixa de existir, sua natural 

resistência e flexibilidade, faz com que esta se adapte à nova realidade do campo. 

Buscar a manutenção dos postos de trabalho é um desafio para aqueles que 

desejam condições para trabalhar e viver no meio rural. 

  A pesquisa, de cunho qualitativo foi avaliada através de duas 

categorias de análise: (1) o PRONAF, uma política para o desenvolvimento e (2) 

agricultores familiares: mudanças perspectivas e realizações.  

Quando se analisou o perfil das 6 famílias entrevistadas, todas 

residentes no município de Batatais, constatou-se que 4 delas residiam em seus 

sítios e apenas 2 moravam na área urbana da cidade. Eram famílias nucleares 

simples, a quase totalidade constituída de pai, mãe e filhos. Quanto ao nível de 

escolaridade, o grupo pode ser considerado como de baixa escolaridade, mas as 

famílias foram apontadas como pessoas bem informadas e participativas que 

destinam parte do que produzem para garantir a subsistência da própria família.     

No que diz respeito aos funcionários dos órgãos executores, trata-se de pessoal 

com larga experiência no atendimento aos agricultores familiares que procuram 

financiamentos. 

Quanto ao PRONAF, ele foi bem visto pelos funcionários dos órgãos 

executores. Estes acreditam que o Programa pode trazer o desenvolvimento ao 

agricultor desde que o dinheiro obtido seja aplicado de forma correta, e 

mencionaram que acreditam que isso está acontecendo em Batatais O agricultor, no 

processo de aquisição do financiamento, possui assistência de um agrônomo para 
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projeção da aplicação dos valores, porém foi observada falta de acompanhamento 

durante a execução deste projeto.  

Para os agricultores entrevistados, o Programa foi considerado um 

grande auxílio para investimento na lavoura e aquisição de maquinários; alguns 

destacam esta política como sendo o único meio disponível para investir na 

propriedade. Segundo os agricultores familiares, o PRONAF trouxe uma nova 

realidade para seu trabalho no meio rural. 

Um outro aspecto de interesse desta pesquisa foi compreender o 

significado do meio rural para esses homens e mulheres que vivem na roça, ou 

mesmo morando na cidade, dependem do que lá plantam e colhem para viver. Foi 

possível verificar o amor, o respeito, a satisfação com o que fazem e como vivem no 

local que lhes pertence. Os benefícios do PRONAF foram apontados como 

motivadores para continuarem no campo. Os depoimentos explicitam verdadeiras 

declarações de paixão pela vida na roça. Este resultado pode ser explicado, em 

parte, pelo fato de vários agricultores terem nascido no campo e /ou vivido no campo 

durante muitos anos, como os dados revelaram. 

Vale ressaltar a participação dos casais na busca de conhecimento e 

envolvimento nos procedimentos para conseguirem os benefícios do PRONAF, não 

ficando essa “opção de negócio” sob a responsabilidade exclusiva do homem. Por 

outro lado, foi explicitado que em algumas famílias a mulher é quem toma frente á 

questão financeira da propriedade, com a aquiescência do marido.   

Cabe, neste momento, questionar esta realidade que verificou o tempo 

presente, determinando para os pronafianos melhora, porque houve simplificação do 

trabalho; para muitos, pela primeira vez houve a possibilidade de investimento no 

trabalho, na lavoura. Parece válido, portanto, sugerir uma verificação, através de 

pesquisa longitudinal, para certificar o longo prazo, pois foi verificado através da 

instituição financeira que há uma ausência de acompanhamento da empregabilidade 

do dinheiro disponibilizado ao agricultor, uma vez que, na instituição, grosso modo, é 

verificada a documentação dos agricultores, liberação dos valores e recebimento 

dos valores no vencimento. Como foi visto, na Casa da Agricultura em Batatais há 

um técnico que presta serviços de atendimento para os agricultores, orientando e 

fornecendo a DAP. Além da Declaração de Aptidão ao PRONAF, os agricultores 

necessitam apresentar um Projeto Técnico no qual deve constar dados do imóvel, 

bens que possuem, despesas, receitas e aplicabilidade do item financiado, exigência 
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do PRONAF. Este é fornecido por assistência técnica credenciada, no entanto foi 

verificado com os agricultores, o contato com o responsável pela assistência se deu 

na aquisição do Projeto apenas. Talvez fosse necessário um aprofundamento da 

análise da renda do agricultor para verificar se de fato houve um aumento da renda 

em virtude da aquisição do crédito do PRONAF. Há dificuldades no gerenciamento 

dos recursos do crédito, de estrutura de comercialização e de agregação de valor. 

Os rendimentos previstos nos projetos são em muitos casos bem distantes da 

realidade do agricultor; geralmente em muitas atividades verificam que os recursos 

aplicados não acompanharam a receita; na aplicabilidade dos recursos, em alguns 

casos os recursos não são aplicados integralmente na atividade programada ou, 

ainda, podem ser aplicados para suprir carência de investimentos em outras áreas 

do campo, ou mesmo utilizando parte para o próprio sustento da família. Outros 

fatores que podem comprometer os resultados do Programa são: a falta de visão 

sistêmica dos técnicos, em razão do desconhecimento da realidade da propriedade; 

falta de integração nos mercados, em muitos casos falta de conhecimento dos 

mercados por parte do agricultor. No caso de Batatais, a ausência de um 

acompanhamento técnico foi verificada na entrevistas com os agricultores, porém o 

resultado do gerenciamento, ou conhecimento de mercados, ou se os projetos estão 

de acordo com a realidade da propriedade, necessitaria de uma análise mais 

aprofundada. 

Concluindo, o PRONAF é uma política pública de nível federal que 

depende de ações de vários profissionais para a sua execução, porém  depois de 

realizados os procedimentos essenciais, o ator é o próprio agricultor, que terá o 

papel de efetuar uma boa  aplicação dos recursos a fim de obter o resultado 

esperado na “sua” atividade agropecuária. Não é possível afirmar que o PRONAF 

seja a solução para os agricultores familiares da cidade de Batatais, porém através 

da amostra foi possível auferir uma melhora imediata em suas condições de trabalho 

e em seu desenvolvimento pessoal e social em termos de: auto-estima, motivação, 

auto-conceito, satisfação, gosto por permanecer no campo, amor à terra e, também, 

melhores qualidades, condições de moradia e transporte.  Este estudo não revela 

uma totalidade da realidade, talvez haja muitos agricultores que desconheçam o 

Programa, pois foi visto a partir dos dados que a maioria dos agricultores 

entrevistados conheceram o PRONAF através de divulgação de amigos e 

conhecidos. Talvez uma divulgação em massa pudesse alavancar um público maior 
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para o Programa, Porém, nestes casos analisados é perceptível uma mudança em 

suas atividades no campo, o que cumpre um dos objetivos do Programa que é levar 

o desenvolvimento ao meio rural. Talvez este seja um dos desafios do Programa o 

de levar, cada vez mais, os agricultores familiares ao  desenvolvimento. 
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APÊNDICE A – Histórico do município de Batatais 

 

Os primeiros registros acerca de Batatais são do final do século XVI. A 

região foi também visitada por Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhangüera. Em busca 

de ouro, que acabou encontrando em 1725, em Vila Boa, Goiás, seguiu as trilhas 

indígenas, que passaram a ser conhecidas como Caminho dos Guaianases.   

Após a descoberta de riquezas em Goiás, o Caminho dos Guaianases 

atraiu muita gente. Para legitimar a posse dessas terras, foram concedidas 

sesmarias e estabelecidas numerosas fazendas, pertencentes a paulistas, em sua 

maioria vindos de São Paulo, ltu, Santos e São Vicente, já que o Caminho se tornou 

uma parada dos bandeirantes rumo às minas de ouro de Minas Gerais, Goiás e 

Mato Grosso.  

O nome Batatais aparece em documentos legais justamente na doação 

de uma sesmaria com esse nome, em 5 de agosto de 1728, pelo Governador da 

Capitania de São Paulo, Antônio da Silva Caldeira Pimentel, a Pedro da Rocha 

Pimentel. Pouco depois, no começo do século XIX, havia 15 posses de sesmarias 

na região que hoje é chamada de Batatais. Elas foram se dividindo, dando origem às 

fazendas. Segundo Cunha (2000, p. 9), “os migrantes mineiros que se dirigiram a 

Franca e áreas circunvizinhas (que deram origem a Batatais, Igarapava, Patrocínio 

Paulista, Ituverava, entre outras) vinham tanto de regiões do sul de Minas, 

especializadas no abastecimento interno, assim como de regiões de mineração 

decadente.” 

Em 1801, Batatais era um povoado de meia dúzia de casas humildes. 

Nove anos depois, já tinha um pequeno cemitério e recebia o nome de Arraial de 

Batatais, e em 1814 já existiam capelas e povoados na região. No dia 25 de 

fevereiro de 1815, o capitão-geral da Capitania de São Paulo, atendendo os desejos 

dos moradores do Arraial de Batatais levados ao Bispo de São Paulo, pediu ao 

Príncipe Regente, futuro Dom João VI, que o Arraial dos Batatais fosse elevado à 

categoria de Freguesia de Bom Jesus da Cana Verde.  Cunha (2000, p. 16), em 

análise ao censo de 1872, destaca a diversidade das atividades na época como 

pode ser observado a seguir. 

A Tabela a seguir demonstra dados dos municípios de Batatais, Cajuru 

e Franca, mostrando que a “profissão” predominante no município era a de lavrador 
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com um número expressivo tanto de pessoas livres como de escravos. Não parece 

válida uma análise comparativa entre os municípios, considerando-se o não 

conhecimento da situação dos outros dois municípios há bem mais de um século. 

 

População, segundo condição social em relação às Profissões, Franca, Batatais, Cajuru em 
1872 

 
Fonte: CUNHA, 2010, p. 16  

 

Foi graças à Anselmada que, em 14 de março de 1839, o Presidente 

da Província de São Paulo, Dr. Venâncio José Lisboa, promulgou a Lei n° 128, 

decretada pela Assembléia Provincial, tornando a freguesia de Batatais uma Vila, 

conseqüentemente reduzindo o território de Franca do Imperador. Anos depois, por 

força da Lei provincial nº 20 de 08 de Abril de 1875, Batatais foi elevada à cidade. 

Em 1886 a cidade ganha linha ferroviária contribuindo para 

alavancagem no desenvolvimento da agricultura, principalmente na área da 

cafeicultura. No final do século XIX, no Estado de São Paulo há um movimento 

imigratório que trouxe para as cidades vários imigrantes de todas as nacionalidades. 

Em Batatais destaca-se a imigração de italianos, que ainda tem representatividade 

significativa na comunidade. 

 

Fonte:  
BATATAIS. História da cidade. Governo do Estado de São Paulo. 2011. Disponível em: 
<www.batatais.sp.gov.br/historia.asp>. Acesso em: 20 jan. 2011. 
CUNHA, Maísa Faleiros da. Mineiros em terras paulistas: população e economia. In: SEMINÁRIO DE 
DIAMANTINA, 14. Diamantina, 24 a 28 de maio de 2010. Disponível em: 
<http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2010/D10A127.pdf>. Acesso em: 
20 jan. 2011.  
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APÊNDICE B – Banco do Brasil e o PRONAF em Batatais 

 

O Banco do Brasil é uma das principais instituições financeiras que 

desenvolve ações ligadas ao agronegócio, possuindo característica social. Parte dos 

programas sociais do governo federal para atingir a agricultura passa pela instituição 

financeira. Rocha (1995) destaca a importância do Banco para o país. Criado em 12 

de outubro de 1808, a história do Banco se confunde com a da construção do 

Estado em nível nacional. O início de suas atividades está ligado, mesmo que não 

oficialmente, com a ruptura da dependência colonial. Sua história ligada ao crédito 

rural começa em 1937 quando foi criada a Carteira de Crédito Agrícola e Industrial 

(CREAI), com objetivo de promover o desenvolvimento agrícola e industrial do país, 

tendo o Banco como um dos principais agentes financeiros. Em 1964, quando criado 

o Sistema de Crédito Rural (SCR), coube ao Banco do Brasil o desempenho do 

papel fundamental de intermediar a demanda e oferta de crédito e, desde então, 

passou a ser um dos maiores bancos a operar na carteira de crédito rural. Dados 

podem ser confirmados no Portal Brasil (2011), página do governo federal que 

mostra o Banco do Brasil como o principal financiador do crédito rural. Segundo 

essa página, o balanço revela que, na safra 2010/11, o BB foi o principal financiador 

do crédito agrícola do País. Da assistência realizada pelo Sistema Nacional de 

Crédito Rural (SNCR), o Banco foi responsável por 73% dos créditos destinados à 

agricultura familiar, 77% ao médio produtor rural e 40% aos demais agricultores.  

Foram desembolsados R$ 39 bilhões na safra 2010/11, evolução de 12% em 

relação à safra 2009/10. Para a agricultura empresarial, foram aplicados R$ 30,2 

bilhões e para a agricultura familiar, R$ 8,8 bilhões. Os recursos desembolsados em 

operações de custeio e comercialização totalizaram R$ 30,7 bilhões, 

correspondendo a 79% do total de recursos aplicados no crédito rural. As operações 

de investimento totalizaram, na safra 2010/11, R$ 8,3 bilhões, havendo uma 

evolução de 14% em relação ao mesmo período da safra anterior. 

 

Fonte: 
ROCHA, Daniete Fernandes. Politica Pública, burocracia e instituição: um estudo de caso sobre o 
Banco do Brasil. 1995. 145 p. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 1995 
PORTAL BRASIL. Cooperativas e empresários da agricultura terão R$ 35 bilhões do BB na safra 
2011/2012. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/07/07/cooperativas-e-
empresarios-da-agricultura-terao-r-35-bilhoes-do-bb-na-safra-2011-2012/print >. Acesso em: set. 
2011. 
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APÊNDICE C – Casa da Agricultura e o PRONAF em Batatais 

 

A Casa da Agricultura é um órgão do Estado que presta serviços aos 

agricultores nos municípios. Está ligada a Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral (CATI) que é um órgão da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do 

Governo do Estado de São Paulo. Criada em 1967 esta coordenadoria tem como 

missão "Promover o desenvolvimento rural sustentável, por meio de programas e 

ações participativas com o envolvimento da comunidade, de entidades parceiras e 

de todos os segmentos dos negócios agrícolas.” A atuação do órgão dentro do 

Estado se norteia em divisões onde cada segmento possui um escritório regional. 

No Estado de São Paulo, em 2011, eram 40 Escritórios de Desenvolvimento Rural; a 

Casa da Agricultura de Batatais pertence ao escritório regional de Franca/SP. 

A CATI disponibiliza aos agricultores e pecuaristas, serviços e 

produtos, além de assistência e orientação prestada por engenheiros agrônomos, 

engenheiros agrícolas, médicos veterinários e zootecnistas. Dentre os serviços 

prestados pelo órgão encontra-se: aluguel/cessão de dependências do centro de 

treinamento; análise de projetos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FEHIDRO); declaração de aptidão ao Programa - DAP; Declaração de 

Conformidade da Atividade Agropecuária; levantamento da safra cafeeira; 

Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária do Estado de 

São Paulo (LUPA); Saneamento Rural – projeto técnico de fossa séptica;  Serviços 

encontrados nos núcleos de produção de sementes; Serviços executados pelo 

laboratório central de sementes e mudas; Revista Casa da Agricultura; venda de 

mudas e sementes. Alguns serviços são prestados através de convênios como 

fornecimento de informações e fornecimento da DAP. Em Batatais, a Casa da 

Agricultura participa do processo de aquisição ao crédito do PRONAF com o 

fornecimento da DAP e informações e orientações prestadas aos agricultores e 

pecuaristas do município, sendo este um dos primeiros passos para entrada das 

famílias no Programa. 

 

Fonte:  
Informações fornecidas pelo funcionário entrevistado da Casa da Agricultura. 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Agricultura e abastecimento. Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral. Institucional. 2011. Disponível em: <http://www.cati.sp.gov.br/new/institucional.php>. 
Acesso em: 20 jul. 2011.  
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APÊNDICE D – Roteiro da Entrevista com as famílias 

 

 
A ) Fale sobre o PRONAF 

 

B) Como você conheceu o Pronaf? 

 

C)Como você avalia o processo de aquisição do crédito? 

 

D) O que aconteceu após a aquisição do financiamento? 

 

E) Como você avalia seu trabalho após a entrada no Pronaf? 

 

F) O que o meio rural (roça) representa para você? 

  



99 
 

APÊNDICE E – Roteiro da Entrevista com os agentes do Banco do 

Brasil e da Casa da Agricultura 

 

 
 
A) Qual sua opinião sobre o PRONAF?  
 
 
B) Um dos objetivos do PRONAF está em desenvolver a atividade rural e reduzir a 
pobreza do campo. O que você pensa sobre isso? 

 
 
C) Como você define o perfil dos agricultores familiares? 
 
 
D) Qual o papel do Banco do Brasil e da Casa da Agricultura na execução do 
PRONAF? 

 
 
E) Quais suas considerações sobre o processo de Crédito Rural? 
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ANEXOS 
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ANEXO A – O mapa do Estado de São Paulo com indicação do 
município de Batatais 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
Fonte: CIDADES PAULISTAS, online 

 

 

Fonte: 

CIDADES PAULISTAS.  Regiões e cidades. Disponível em: 
<http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/conheca-sp.htm>. Acesso em: 20 set. 2011. 
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ANEXO B – A macrorregião de Franca 
 
 
 
 

MAPA DA MACRORREGIÃO DE FRANCA 

 
Fonte: CIDADES PAULISTAS, online 

 
 
 

Fonte: 

CIDADES PAULISTAS.  Regiões e cidades. Disponível em: 
<http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/conheca-sp.htm>. Acesso em: 20 set. 2011. 

 
  

O lócus da pesquisa 
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ANEXO C – A cidade de Batatais e as cidades vizinhas 
 

 
 
 
 

MAPA DE BATATAIS E CIDADES VIZINHAS 

 
Fonte: CIDADES PAULISTAS, online 

 
 
 

Fonte: 

CIDADES PAULISTAS.  Regiões e cidades. Disponível em: 
<http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/conheca-sp.htm>. Acesso em: 20 set. 2011. 

  

O lócus da pesquisa 
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ANEXO D – Documento de aprovação do projeto de pesquisa pelo 
Comitê de Ética 
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ANEXO E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
RESOLUÇÃO CNS Nº 196/96 

 
N.º Registro CEP:  
 
 

Título do Projeto: Agricultura Familiar e Políticas Públicas: um desafio ao desenvolvimento. 
 

 
Prezado Senhor (a),________________________________________________________ 
 
 

 Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que estudará a política de crédito 
rural, o  PRONAF.  

Você foi selecionado e sua participação não é obrigatória. O objetivo geral do projeto é  
investigar, avaliar e discutir o PRONAF, política pública que é aplicada no campo da agricultura 
familiar na cidade de Batatais, Estado de São Paulo. 

Para participar deste estudo solicito a sua especial colaboração, participando de uma 
entrevista. 

Esclareço que durante o trabalho não haverá riscos ou desconfortos, nem tampouco custos ou 
forma de pagamento pela sua participação no estudo. A fim de garantir a sua privacidade, seu nome 
não será revelado. 
 Estarei sempre à disposição para qualquer esclarecimento acerca dos assuntos relacionados ao 
estudo, no momento em que desejar, através do telefone 3703-1640. 
 A presente pesquisa foi submetida à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do 
UNIFACEF, tendo sido aprovada do ponto de vista ético.  

É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente voluntária e 
que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer momento sem 
nenhuma penalidade. 
 Peço sua assinatura neste Termo de Consentimento, para confirmar a sua compreensão em 
relação a este convite, e sua disposição em contribuir na realização do trabalho, em concordância com 
a resolução CNS nº 196/96 que regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres humanos.  
 
Desde já, agradeço sua atenção.  
 

_________________________________ 
                                                                                                  Pesquisador responsável 

 
 
Eu,____________________________________, após a leitura deste Consentimento declaro que 
compreendi o objetivo deste estudo e confirmo meu interesse em participar da referida pesquisa. 
 
 
 
__________________________________               FRANCA, _____/_________/____ 
Assinatura do participante                                                                              dia         mês        ano 


