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Resumo:  

 

Com o objetivo de “contribuir na elaboração de uma nova estratégia de desenvolvimento 

rural para o Brasil”, (FAO/INCRA, 1994, p. 1) foi desenvolvido o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). A evolução do PRONAF dá-se a partir da 

década de 1990 devido à expansão do número de contratos. Porém, é só a partir de 1999, com 

a ampliação do programa, que as melhorias começam a ser identificadas. Como a agricultura 

familiar é de significativa importância para o desenvolvimento nacional, e a evolução do 

programa pode ser explicada através de dados disponíveis, tais como: evolução do montante, 

distribuição de recursos e número de contratos por região.  

Embora a dualidade existente entre agricultura familiar e agricultura patronal ser uma 

herança histórica no Brasil, o PRONAF buscar diminuir as diferenças existentes e, assim, 

desenvolver o rural e, consequentemente, o nacional, através de um maior investimento no 

segmento familiar. Conclui-se, portanto, que o presente estudo tem por objetivo analisar o 

programa nos seus mais de 20 anos de existência, identificando assim quais foram os 

beneficiados desse programa e quais mudanças ocorreram durante esse período 

Palavras-chave: PRONAF; Agricultura Familiar; Crédito Rural.  
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Introdução:  

A agricultura familiar é entendida como aquela em que ao mesmo tempo que as famílias 

são proprietárias dos meios de produção, a sua mão de obra também encontra-se dentro deste 

núcleo familiar. Sendo assim, existe uma relação entre a terra, seu local de trabalho e sua 

habitação.  Dessa forma, “o fato de uma estrutura produtiva associar família-produção-trabalho 

tem consequências fundamentais para a forma como ela age econômica e socialmente.” 

(Wanderley, 1996). 

Segundo Wanderley (1995) a agricultura familiar sempre ocupou um lugar secundário 

e subalterno e, por vezes, até mesmo precarizado. Até sua consolidação como uma categoria 

fundamental para o desenvolvimento rural, identificou-se um cenário marcado por uma série 

de disputas para o seu reconhecimento. A partir de meados dos anos 1990, surge um maior 

interesse econômico, político e social que visava o fortalecimento dessa categoria. Assim, os 

agricultores familiares que, anteriormente, eram marginalizados, começam a ter seus direitos 

assegurados.  

Começam a surgir políticas públicas destinadas ao meio rural visando muitas das vezes 

uma modernização agrícola, isso associado a um crescimento do reconhecimento da agricultura 

familiar. Em meados de 1990 é lançado o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), o que representa o reconhecimento por parte do Governo, de uma nova categoria 

social, a dos agricultores familiares. O nascimento desse programa evidencia a importância 

desse segmento para o país. Origina-se também em atenção a um elevado custo e a uma escassez 

de crédito, que segundo Guanziroli (2007) seriam os principais problemas enfrentados pelos 

agricultores familiares. Desse modo, a liberação dos recursos visava uma melhoria na sua 

condição de vida, com o objetivo de “contribuir na elaboração de uma nova estratégia de 

desenvolvimento rural para o Brasil”, (FAO/INCRA, 1994, p. 1). Tal programa se desenvolveu 

com a finalidade de prover crédito rural e apoio aos pequenos produtores rurais que durante 

muito tempo ficaram excluídos das políticas existentes (Schneider, Cazella e Mattei 2004). 

Para entender como se dá a concretização do PRONAF, é necessário compreender o 

contexto econômico no qual estava inserido, tal como a abertura comercial pela qual o país 

passava, que aumentava a concorrência entre os países do Mercosul. Além disso, devido à crise 

enfrentada nos anos 1980, a disponibilidade de crédito ao setor agrícola havia diminuído e junto 

com esse processo houve também uma queda da renda.  
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Fortemente influenciados por esse contexto, cresceram as reivindicações desses 

agricultores. “Assim, as reivindicações dos trabalhadores rurais, que já haviam começado a ter 

voz na Constituição de 1988, ganharam destaque nas “Jornadas Nacionais de Luta” da primeira 

metade da década de noventa, que a partir de 1995 passaram a ser denominadas de “Grito da 

Terra Brasil” (Schneider, Cazella e Mattei, 2004). 

As transformações que ocorreram nas políticas voltadas para o meio rural, 

principalmente com a criação do PRONAF, estão ligadas às pressões sofridas pelo Governo. 

No que diz respeito ao PRONAF, o programa tinha a finalidade de prover crédito e apoiar os 

pequenos produtores rurais que, historicamente, foram marginalizados e, portanto, não faziam 

parte do público alvo das políticas públicas que haviam sido lançadas até então, tendo, 

inclusive, dificuldade em se manter no campo. 

Até a consolidação do programa e sua abrangência nacional, algumas alterações foram 

feitas. Em 1994, ainda durante o governo de Itamar Franco e devido à luta dos agricultores, foi 

criado o Programa de Valorização da Pequena Propriedade Rural (PROVAP) com recursos do 

Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE). Esse programa, anteriormente criado, é 

considerado como um embrião das políticas públicas voltadas para o crédito rural direcionado 

para os pequenos produtores.  

A reformulação do PROVAP, a partir de 1995, agora no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, deu origem, em 1996, ao PRONAF. A partir disso o programa foi sofrendo 

modificações, transformações e enfrentando diversos desafios. Ampliou-se a área de atuação, 

que anteriormente concentrava-se ao crédito, abrangendo áreas de infraestrutura, serviços, 

investimentos, capacitação etc. E, a partir de 1997, o programa passa a ter uma abrangência 

nacional.  

Segundo Wanderley (2003), a conceituação da categoria familiar confunde-se com a 

definição operacional atribuída pelo PRONAF. Porém, segundo Picolotto (2014), desde 1994, 

com o objetivo de elaboração de estratégias para o desenvolvimento rural brasileiro ocorrem 

diferentes classificações. No caso brasileiro teríamos assim um modelo “patronal” e o outro 

“familiar”, onde no patronal ocorre uma descentralização da organização, enquanto no familiar, 

por sua vez, a responsabilidade é tanto trabalhar quanto administrar a produção. No que diz 

respeito ao modelo familiar, existem ainda três unidades que são os agricultores “consolidados”, 
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“em transição” e os “periféricos”1. As políticas propostas para esse segmento tem como objetivo 

atingir a categoria dos agricultores “em transição”. A escolha dos agricultores “em transição” 

está ligada aos seus potenciais, que se manifestariam com o desenvolvimento de empresas 

familiares. Logo, já no início desse programa ocorreram algumas modificações relacionadas à 

própria tipologia e os agricultores periféricos ficariam mais uma vez à margem das políticas 

compensatórias.   

Este trabalho tem como objetivos analisar o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar nos seus vinte anos de existência como também de identificar quais foram 

as mudanças promovidas desde a sua criação. Buscar analisar a abrangência desse programa e 

quais os limites e as dificuldades encontradas pelos agricultores familiares para terem acesso 

ao programa. Identificar se os agricultores familiares foram atendidos ou se os recursos foram, 

realmente, destinado para um segmento de agricultores já consolidados e que orientam sua 

produção para o mercado externo. E assim apontar os impactos consideráveis gerados na 

agricultura brasileira desde a década de 1990 até os dias atuais.  

A hipótese a ser sustentada aqui é a de que apesar de o programa ter sido desenvolvido 

com o objetivo de promover um maior crescimento e, portanto, um desenvolvimento para o 

segmento dos agricultores familiares, o que se identifica é uma diferenciação regional e de 

produtores. Essa diferenciação regional se dá através de uma maior destinação dos recursos 

para a Região Sul, atribuído para os agricultores já consolidados ou em transição. Assim, os 

recursos e incentivos vão, em sua maioria, para as áreas voltadas para exportação evidenciando 

um caráter produtivista e de apoio à monocultura. 

A monografia divide-se em três capítulos, além dessa introdução e das considerações 

finais. No primeiro capítulo há um resgate histórico que nos leva a compreender como se deu a 

formação e a consolidação do agricultor familiar como uma categoria. Além disso, faz-se uma 

caracterização desse segmento com destaque para a sua importância e para as lutas por 

reconhecimento. 

No capítulo 2 apresenta-se uma discussão acerca dos antecedentes do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar bem como sua consolidação como 

principal programa voltado para o atendimento das necessidades dessa categoria. Por fim, o 

                                                           
1Os agricultores “consolidados” são aqueles que possuem uma área de 50 ha; os “em transição” possuem 

área média de 8 ha e os “periféricos” média de 2 ha.  
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capítulo 3 trata de uma análise da liberação de recursos bem como os limites e as críticas ao 

programa.  

Finalmente, as considerações finais sobre as análises dos dados bem como reflexões 

críticas acerca do futuro desse segmento com as mudanças que tem ocorrido atualmente no 

cenário brasileiro.   
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Capítulo 1: Caracterização da Agricultura Familiar  

1.1 Um resgate à formação econômica do Brasil  

O debate sobre a questão agrária no Brasil relaciona-se diretamente com o histórico de 

desenvolvimento do país. Assim, a formação econômica do Brasil está intimamente ligada com 

os conceitos de expansão de exploração, voltado para a exportação, principalmente para a 

Europa. Dessa forma, para entender o presente é necessário um resgate às raízes históricas. 

Segundo Caio Prado Junior “essencialmente, com as adaptações necessárias determinadas pelas 

contingências de nosso tempo, somos o mesmo do passado”. Fazendo uma clara referência ao 

passado colonial que ainda reflete nos dias atuais. Para o autor, as raízes do subdesenvolvimento 

estão ligadas à forma de exploração colonial dos países latino americanos.  

Durante quatro séculos (1530-1930) a ocupação econômica do território brasileiro se 

desenvolveu com base na utilização extensiva dos recursos naturais como forma de atender a 

demanda externa, a saber: açúcar, tabaco, ouro e diamante, algodão e café. Consequentemente 

a própria ocupação territorial ocorreu como forma de obter o que fosse necessário para o 

comércio internacional. Identificamos, dessa forma, no Brasil, o que se chamou de colônia de 

exploração2. Dessa forma, o tipo de colonização é capaz de explicar os elementos econômicos 

e sociais que marcaram nossa formação econômica, social e cultural. Como forma de entender 

esse processo, serão destacado aqui dois grandes ciclos econômicos para estudo: o açúcar e o 

café.  

O desenvolvimento econômico, durante este longo período de tempo, consistiu 

essencialmente em ocupação de novas terras ou exploração de recursos esgotáveis, por um 

lado, e por outro, em importação de mão-de-obra da África e da Europa. O desenvolvimento 

de uma área se fazia enquanto outras, cujos recursos naturais se haviam esgotado ou cujos 

produtos de exportação haviam perdido os seus mercados, permaneciam estagnados ou em 

declínio. Como o desenvolvimento de uma área pouca ou nenhuma interferência tinha sobre 

as demais, as regiões que entram em declínio, em épocas distantes, sobrevivem secularmente 

apoiando-se em formas de economia de subsistência, sem qualquer impulso próprio de 

crescimento. Explica-se, assim, a descontinuidade no desenvolvimento brasileiro e as 

grandes disparidades de níveis de vida entre regiões. (Furtado, 1975) 

A primeira atividade de exploração agrícola no território nacional deveu-se à extração 

do pau brasil. O território brasileiro foi, dessa maneira, a primeira região do hemisfério 

ocidental a se desenvolver com base na agricultura. Porém, foi apenas com o desenvolvimento 

                                                           
2A colônia de exploração é caracterizada por exploração dos recursos naturais por parte das metrópoles. 

A colonização das áreas tropicais e subtropicais do continente americano caracterizou-se como uma forte empresa 

comercial, cujo objetivo era a exploração de recursos naturais para o continente europeu, com o uso de trabalho 

escravo e/ou o trabalho indígena. Nesse tipo de colonização identifica-se a presença de monocultura e latifúndios. 

Por sua vez, nas zonas temperadas do continente americano o tipo de colonização foi a de povoamento onde 

ocorreu um maior desenvolvimento da região com maiores avanços 
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da empresa açucareira com grande monopólio e exploração que a empresa agrícola tem o seu 

grande êxito. Segundo Furtado (1959) “coube a Portugal a tarefa de encontrar uma forma de 

utilização econômica das terras americanas que não fosse a fácil extração e metais preciosos”. 

Foi justamente a partir dessa necessidade que a América passa a ser parte integrante da 

economia europeia.  

Por conseguinte, ainda segundo o autor, o grande êxito dessa primeira empresa agrícola, 

a açucareira, se deve aos seguintes fatores: (i) os portugueses já tinham a experiência com as 

Antilhas; (ii) ocorreu nesse período a ruptura do monopólio que os venezianos possuíam, 

possibilitando assim a entrada de Portugal no mercado; e (iii) ocorreu a contribuição comercial 

dos holandeses na criação do mercado para o açúcar brasileiro, além de contribuições de 

capitais para financiamento e investimento e também para importação de mão de obra. O 

impulso dinâmico da economia era a demanda externa.  

Ora, segundo Furtado (2007) a renda dessa atividade era concentrada, de modo que 

aproximadamente 90% da renda total gerada ficava nas mãos dos proprietários de engenho. Isso 

ocorria uma vez que os fatores de produção, em sua maioria, pertenciam ao empresário e, dessa 

forma, a renda monetária gerada no processo produtivo retornavam para os mesmos. A 

produção era, em sua maioria, revertida para exportação. A economia exportadora baseava-se 

em produtos que não estavam voltados para o atendimento das necessidades do mercado 

interno. O consumo da população era basicamente assegurado pela economia de subsistência 

com base técnica pouco evoluída e de baixa produtividade.  

Apesar de a produção e exportação do açúcar ter sido a principal atividade econômica 

durante os séculos XVI até o começo do século XVII, “na segunda metade do século XVII, 

quando se desorganizou o mercado do açúcar e teve início a forte concorrência antilhana, os 

preços se reduziram a metade” (Furtado, 2014). E, mesmo com os esforços dos empresários, a 

queda de preços continuou acontecendo. A concorrência com as Antilhas3pôs fim ao monopólio 

de açúcar no mercado mundial. Consequentemente, ocorre um retorno a economia de 

subsistência. De forma resumida, durante os anos de 1700 à 1780, a economia brasileira 

desenvolveu-se basicamente a partir da extração de ouro e diamante; economia mineira.   

                                                           
3A expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, no final da primeira metade do século XVII, fez com 

que esses fossem produzir açúcar nas Antilhas Inglesas. Com a ajuda dos holandeses, que detinham a técnica de 

produção e o capital necessário para o desenvolvimento da empresa agrícola açucareira, a compra de terras e 

escravos, o açúcar antilhano torna-se um forte concorrente do brasileiro.  
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Em meados do século XIX um novo produto de exportação começa a surgir: o café. 

Embora, segundo Furtado (2014), o café já tivesse sido introduzido no Brasil no começo do 

século XVIII e fosse cultivado por toda a parte para fins de consumo local, o que acontece é 

que a partir de uma desorganização da colônia francesa no Haiti, ocorre uma alta nos preços e 

assim o café brasileiro assume uma importância comercial no final deste século. A produção 

concentrou-se em regiões montanhosas, destacando-se o sudeste brasileiro: Espírito Santo, Rio 

de Janeiro, Minhas Gerais e São Paulo. Essas regiões possuíam relativa abundancia de mão de 

obra em decorrência da desagregação da economia mineira.   

O apogeu deu-se por volta do ano de 1889, quando o Brasil passou a controlar 

aproximadamente 75% da produção mundial do café. As condições para a formação da 

economia cafeeira apresentaram características distintas e isso porque a vanguarda esteve 

formada por homens que tinham experiência comercial. Os interesses de produção e de 

comércio sempre estiveram entrelaçados e visavam a aquisição de terra, recrutamento de mão 

de obra, organização e direção da produção, transporte interno, comercialização nos portos, 

contratos comerciais e uma, interferência política cafeeira e econômica (Furtado, 2014).  

Tal economia desenvolveu-se com características econômicas um pouco distintas, 

através de uma abundância de terra e mão de obra e consequentemente salários baixos e 

estáveis. Não havia estímulo para aumentar a produtividade, fosse da terra, física ou da mão de 

obra. Assim, a expansão do setor agrário exportador ocorria quando o mercado internacional 

apresentasse condições favoráveis. O motor do crescimento era a atividade exportadora, e essa, 

por sua vez, não apresentava vínculo nenhum com os demais setores da economia. Essa 

desvinculação fazia com que o setor exportador expandisse sem que essa expansão ocorresse 

no setor de subsistência.  

A partir do primeiro decênio do século XX a economia cafeeira começa a entrar em 

crise devido a uma superprodução, o que fez com que o governo tivesse que interferir para reter 

os estoques que cresciam. Apesar dos esforços, como políticas de valorização do preço e 

manipulação dos preços internacionais, não foi possível contornar tal situação. A crise 

prejudicou a oligarquia cafeeira e as políticas adotadas acabaram criando um desequilíbrio 

estrutural entre oferta e demanda do café, encerrando assim mais um ciclo econômico.  

Com a crise externa (período entre guerras e crise de 1929) evidencia-se a crise do 

crescimento “para fora” demonstrando a necessidade de industrialização. Na década de 1930 

sob uma economia subdesenvolvida relata-se uma dualidade entra dois setores: exportador 
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(moderno) e subsistência (atrasado), tal dualidade é resultado da nossa herança colonial. Ou 

seja, o Brasil colônia de ontem é o Brasil nação de amanhã. Tal dualidade expressa uma situação 

de marginalidade da agricultura de subsistência frente a moderna, voltada para a exportação.  

Porém, em períodos de crise, a agricultura de subsistência sempre foi fundamental para a 

manutenção do crescimento econômico, sendo responsável pela sustentação da Nação. 

Em síntese, o que foi observado é que existia, no Brasil colônia uma relação entre a 

monocultura, grande propriedade e o trabalho escravo. Da passagem para a economia cafeeira, 

identificou-se que apesar do trabalho agora ser assalariado, ocorria a marginalização dos ex 

escravos. Embora o trabalho fosse assalariado, devido à grande oferta de mão de obra e 

abundância de terra, mantinha-se baixos, sendo uma produção voltada para o mercado externo. 

Assim, a economia brasileira se desenvolveu, em sua maioria, voltada para exportação. Desse 

modo, o território foi fortemente marcado pela dualidade agricultura de subsistência e 

agricultura de exportação: crescimento voltado para fora. Nas palavras de Caio Prado Junior   

Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos para 

fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros, mais tarde ouro e diamante; depois algodão, 

e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isto. E com tal objetivo, objetivo 

exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse 

daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras (Prado Júnior, 

1978). 

Predominantemente, apesar de ter sido marcado pela monocultura, grande propriedade 

e trabalho escravo, identificou-se também, no Brasil, traços do campesinato, com agricultura 

de base familiar e comunitária. Logo, para compreender o processo pelo qual se consolida a 

questão agrária brasileira e as políticas voltadas para tal, também é necessário resgatar 

características do campesinato brasileiro.  

1.2 O passado camponês  

Camponês, roceiro, colono, arrendatário, sitiante, pequeno produtor e agricultor 

familiar. Apesar da categoria agricultura familiar não ser recente, sua utilização e a abrangência 

devida de seu significado carrega em si renovação. Tal renovação é o que se tem de atual a 

partir de, segundo Picolotto (2014), um processo complexo de construção da categoria enquanto 

identidade política, modelo de agricultura e política de grupos de agricultores. A pergunta que 

cabe aqui é a mesma feita por Wanderley (1996): “mas, afinal, o que vem a ser uma agricultura 

familiar?” 

Apesar de encontrarmos diferentes visões para explicar o que vem a ser agricultura 

familiar e quem é o agricultor familiar, a abordagem utilizada será a seguinte: “a agricultura 
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familiar não é portanto um elemento da diversidade, mas contem nela mesma toda esta 

diversidade” (Lamarche, 1993). Dessa forma, a resposta para tal pergunta feita anteriormente 

encontra-se em analisar toda essa diversidade existente e qual foi a trajetória percorrida até a 

consolidação da agricultura familiar. 

O que será defendido aqui é que esse segmento está diretamente relacionado com a 

agricultura camponesa tradicional, em concordância com Wanderley (1996), uma vez que está 

fundamentada em uma relação de propriedade, trabalho e família. Identificam-se cinco traços 

característicos das sociedades camponesas e são esses: “autonomia frente a sociedade global, 

importância estrutural dos grupos domésticos, autarquia relativa, sociedade de 

interconhecimento e função decisiva dos mediadores entre a sociedade local e a sociedade 

global.” (Wanderley apud Mendras, 1996). Assim, Wanderley (1996) argumenta que o produtor 

familiar não é um personagem novo que se desvinculou de seu passado camponês, mas se 

manifesta em uma relação de continuidade mesmo que, em alguns momentos, apresente-se 

elementos de ruptura. Dessa maneira, é preciso identificar os pontos de ruptura e os elementos 

de continuidade.  

Para Wanderley (2003) os agricultores familiares são portadores de tradições que se 

fundamentavam na centralidade da família, pela forma de produção e também pelo modo de 

vida, as mesmas encontradas nas sociedades camponesas. Mas existe uma necessidade de se 

adaptar às modernidades tanto de produção quanto de vida, uma vez que estão inseridos em 

mercados modernos e a influência do Estado. Identifica-se assim o duplo caráter da agricultura 

familiar. Consoante a afirmação da autora, é concedido assim aos agricultores modernos a 

condição de atores sociais, construtores e participantes de um projeto de sociedade, não apenas 

objetos de intervenção do Estado. E, dessa maneira, é justamente nesse ponto que ocorre a dupla 

referência de continuidade e ruptura.  

O objetivo então é compreender a construção desse novo ator social através do 

campesinato. Sua percepção se dá a partir de duas dimensões. Em primeiro lugar tem-se o 

campesinato como uma civilização ou como cultura e em segundo lugar como uma forma social 

particular de organização da produção. Com tais características, a agricultura camponesa era 

gerida pela família. “Esse caráter familiar se expressa nas práticas sociais que implicam uma 

associação entre patrimônio, trabalho e consumo, no interior da família, e que orientam uma 

lógica de funcionamento específica” (Wanderley, 2003). 
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Nas sociedades tradicionais foi historicamente predominante o campesinato, as 

sociedades camponesas eram “aqueles segmentos da espécie humana que permaneceram a meio 

caminho entre a tribo primitiva e a sociedade industrial” (Wolf, 1976). A compreensão da 

família é fundamental para se entender o cálculo econômico que se é feito, nas unidades de 

produção agrícola, isso porque a família é a base da mão-de-obra utilizada. Assim, essa relação 

entre propriedade, trabalho e família é característico de qualquer unidade familiar e são 

categorias nucleantes e relacionadas entre si (Teixeira, 1998). Tais categorias não podem ser 

separadas nesse caso, pensar em trabalho, por exemplo, é também pensar em família e 

propriedade. 

Ao considerarmos o agricultor familiar moderno a partir de suas raízes camponesas 

pode-se analisar ao mesmo tempo os atores sociais e os agricultores participando do próprio 

processo de construção enquanto categoria. Assim, temos como ponto de ruptura o fato de agora 

o trabalhador familiar não estar mais atrelado com tanta rigidez ao autoconsumo, de modo a 

estar agora, cada vez, integrado ao mercado onde há um aumento da autonomia, uma 

diminuição dos laços comunitários, intensifica-se o grau de impessoalidade e cresce a divisão 

social do trabalho (Teixeira, 1998). Porém, o agricultor familiar não pode ser visto como uma 

ruptura do seu passado camponês, mas sim um ator com capacidade de se adaptar às mudanças 

que ocorreram sejam elas de ordem social, econômica ou cultural. Assim,   

As transformações na comunidade rural provocadas pela intensificação das trocas com o 

mundo urbano (pessoais, simbólicas, materiais...) não resultam, necessariamente, na 

descaracterização de seu sistema social e cultural como os adeptos da abordagem 

adaptacionista interpretavam. Mudanças de hábitos, costumes, e mesmo de percepção de 

mundo, ocorrem de maneira irregular, com graus e conteúdos diversificado, segundo os 

interesses e a posição social dos atores, mas isso não implica uma ruptura decisiva no tempo 

nem no conjunto do sistema social (Carneiro, 1997). 

Em síntese, o agricultor familiar carrega consigo tradições camponesas que foram 

adaptadas devido às novas exigências sociais. Assim, o conceito de agricultura familiar parece 

absorver a caracterização do camponês com diferenças no que diz respeito à nova lógica na 

qual estão inseridos. Mesmo que o campesinato tenha perdido a significação e a importância 

que anteriormente tinha nas sociedades mais tradicionais, ainda é possível identificar sua 

reprodução no mundo moderno (Wanderley, 1996). A coletividade rural conserva a autonomia 

e a originalidade, sustenta-se também a sociedade de interconhecimento identificado tanto no 

camponês quanto no agricultor familiar. A herança do passado permanece.  
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1.3 A importância da Agricultura Familiar  

1.3.1 A importância no Brasil e no Mundo 

Quando se fala em agricultura usualmente faz se a diferenciação entre agricultura 

moderna e agricultura de subsistência ou familiar. No caso da agricultura brasileira, 

normalmente destaca-se o pensamento da existência de uma agricultura moderna, onde 

encontramos a produção de commodities voltadas para exportação, como por exemplo cana-de-

açúcar e soja, caracterizada pela grande modernidade, uso de tratores e colheitadeiras que 

trazem consigo o progresso, assim como adubação química, pesticidas e agrotóxicos. No 

entanto, a verdade é que a agricultura brasileira é profundamente heterogênea. Segundo o IBGE 

existiam, em 2006 (data do último censo agropecuário), mais de 5,1 milhões de 

estabelecimentos agrícolas no Brasil.4 Esse número carrega em si uma grande diversidade 

porque podemos encontrar propriedades ricas e pobres, grandes e pequenas, familiares e 

patronais.  

Em concordância com Lamarche (1993), o ponto básico para explicar a importância da 

agricultura é uma constatação de que independentemente de qual seja o sistema político, social 

ou econômico, as formações sociais ou as evoluções históricas nos países em que o mercado se 

organiza por meio das trocas a produção agrícola é sempre assegurada por explorações 

familiares, em maior ou menor grau.  

Em alguns lugares, a exploração familiar é a ponta-de-lança do desenvolvimento da 

agricultura e de sua integração econômica de mercado; em outros, permanece arcaica e 

fundada essencialmente sobre a economia de subsistência; em alguns lugares, ela é mantida 

como a única forma social de produção capaz de satisfazer as necessidades essenciais da 

sociedade como um todo; em outros, ao contrário, é excluída de todo desenvolvimento, sendo 

desacreditada e a custo tolerada, quando não chegou a ser totalmente eliminada (Lamarche, 

1993). 

A compreensão da importância da agricultura perpassa pela diferença entre as duas 

formas conhecidas de agricultura: a patronal e a familiar. De acordo com o Relatório 

FAO/INCRA (1994) “a agricultura patronal utiliza pouca quantidade de trabalhadores 

residentes e engendra forte concentração de renda e exclusão social, enquanto a agricultura 

familiar, ao contrário, apresenta um perfil essencialmente distributivo, além de ser melhor em 

termos socioculturais.” Desse modo, e quando comparamos ambas as formas sobre o prisma da 

sustentabilidade, a agricultura familiar apresenta vantagens significativas. 

 

                                                           
4O número exato de estabelecimentos agrícolas no Brasil era de 5.175.489 
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Tabela 1: Número de estabelecimentos e área dos estabelecimentos agrícolas do Brasil  

Categoria   Estabelecimentos 

nº 

Estabelecimentos 

(%) 

Área 

(ha) 

Área 

(%) 

Agricultura familiar 

- Lei nº 11.326 
  4 367 902 84,4 80 250 453 24,32 

Agricultura não 

Familiar  

  807 587 15,6 249 690 940 75,68 

Fonte: Censo Agropecuário (2006) 

Em 2006, o Censo Agropecuário mostrou que os estabelecimentos familiares 

representam 84,4% do total dos mais de 5,1 milhões de estabelecimentos e, embora ocupe 

apenas 24,32% da área, o que evidencia uma forte concentração fundiária, sua contribuição é 

muito significativa. A produção familiar só fica atrás da não familiar em relação aos seguintes 

itens: arroz, milho em grão, soja, trigo e café arábica. Além disso, a agricultura familiar tem 

uma participação significativa quanto à produção animal, principalmente quanto aos suínos e 

às aves, ficando atrás apenas quanto ao rebanho bovino (Censo Agropecuário 2006). Acerca 

disso podemos fazer duas constatações: o pequeno produtor usa a terra de modo mais intensivo 

e apresenta uma grande produção.  

Ainda que durante algum tempo a agricultura familiar fosse sinônimo de precarização, 

depois disso “a promoção da agricultura familiar, como linha estratégica de desenvolvimento 

rural, trará muitas vantagens para a sociedade brasileira” (FAO/INCRA, 1994). Dessa maneira, 

para que se avançasse em sustentabilidade, a sociedade brasileira apoiou-se no 

desenvolvimento, expansão e fortalecimento dessa categoria. O mesmo aconteceu nos países 

mais desenvolvidos, segundo o relatório da FAO/INCRA (1994), a prosperidade na produção 

de alimentos tem na maior flexibilidade da empresa agrícola familiar sua causa.  Destarte,   

A produção familiar tornou-se um elo fundamental da modernização de certas cadeias 

agroindustriais, devido essencialmente à sua flexibilidade estrutural, tanto no que diz respeito 

ao processo produtivo, como às fontes de renda. Embora sua grande vocação seja a 

policultura associada à pecuária, ela pode se adaptar, em alguns casos, a verdadeiros 

extremos, como certos tipos de “monocultura” (FAO/INCRA, 1994). 

A importância da agricultura familiar embora esteja atrelada com o desenvolvimento 

e autonomia e segurança alimentar de uma nação, vai muito além dos territórios geográficos 

nacionais. No ano de 2014 a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO) divulgou o relatório Estado da Alimentação e da Agricultura, onde identificou que nove 

em dez propriedades agrícolas no mundo são geridas pela agricultura familiar, que é 

responsável por cerca de 80% dos alimentos no mundo. Além disso é responsável pela 

conservação e preservação de 75% dos recursos agrícolas do Mundo.  
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No caso brasileiro, em específico, os dados mostram que os agricultores familiares são 

os responsáveis pela produção da maioria dos alimentos consumidos pela população, de acordo 

com o Censo Agropecuário (2006) tal segmento produz cerca de 58% de leite, 70% de feijão e 

80% da mandioca. Isso evidencia o caráter de protagonista dessa categoria quanto ao 

fortalecimento da soberania e segurança alimentar 5tanto no Brasil quanto no mundo. Por fim, 

o relatório identifica o protagonismo da agricultura familiar no que diz respeito ao combate à 

fome. Destarte, podemos identificar a importância da agricultura familiar está diretamente 

ligada à produção sustentável, geração de emprego e renda, segurança alimentar e 

desenvolvimento local.  

Os avanços identificados no meio rural brasileiro são consequências de um maior 

investimento no segmento familiar. Segundo Mattei (2014), considera-se os seguintes pontos 

quanto a sua importância: (i) os resultados obtidos pela agricultura familiar foram 

extremamente positivos, principalmente no que diz respeito a produção de alimentos básicos; 

(ii) o relevante papel em manter áreas ocupadas sob sua responsabilidade e (iii) o papel decisivo 

por essa categoria desempenha para além dos aspectos produtivos: maior preservação de 

recursos naturais e uma espaço físico ocupado por um número maior de pessoas.   

1.4 Lutas por reconhecimento 

O universo rural é marcado por complexidades, sejam em relação com o conceito de 

diversidade ambiental e econômica ou quanto aos diferentes tipos de agricultores e aos meios 

de produção existentes. Segundo Wanderley (1995) a agricultura familiar sempre ocupou um 

lugar secundário e subalterno e, por vezes, até mesmo debilitado. Por isso, até sua consolidação 

e reconhecimento como categoria fundamental para o desenvolvimento do País, observou-se 

um cenário marcado por lutas. Lutas essas pelo espaço produtivo, pela constituição de um 

patrimônio familiar e também uma estruturação do estabelecimento de um espaço de trabalho 

familiar. Assim, a partir do ano de 1990, surge um maior interesse econômico, político e social 

que visava o fortalecimento do meio rural, diversificando-o. Isto posto, os agricultores 

familiares que, anteriormente, eram marginalizados, começam a ter seus direitos reconhecidos. 

                                                           
5  Soberania alimentar diz respeito ao poder de decisão no que tange a produção e o consumo de alimentos 

suficientes a sua população. Ocorre a definição de políticas e estratégias para uma produção sustentável com 

comercialização e distribuição de alimentos que se adaptam às variações culturais da população. Já segurança 

alimentar consiste no direito de que tem todos os povos de ter acesso regular e permanente a alimentos de qualidade 

e em quantidade suficiente. 
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Embora atualmente ‘agricultura familiar’ seja um termo amplamente conhecido e 

reconhecido, segundo Picolotto (2014) sua consolidação como categoria, modelo de agricultura 

e identidade política de tal grupo, é recente. Para estabelecer como tal, uma série de conflitos 

políticos e sociais transcorreram, não apenas através de políticas públicas ou um conjunto de 

leis que buscavam legitimar politicamente, mas através de um processo de desconstrução acerca 

do fato desse segmento ter sido historicamente marginalizado. À vista disso, seu 

reconhecimento ocorreu a partir de três formas principais:  

O reconhecimento dessa categoria tem se dado de três formas principais, distintas, mas 

complementares entre si. A primeira diz respeito ao aumento de sua importância política e 

dos atores que se constituíram como seus representantes (com a formação da FETRAF como 

organização específica de agricultores familiares e, de outro lado, com a reorientação política 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, que, a partir de 

meados dos anos 1990, passou a fazer uso da categoria agricultor familiar). A segunda se 

refere ao reconhecimento institucional propiciado pela definição de espaços no governo, 

definição de políticas públicas e pela Lei da Agricultura Familiar. E a terceira advém do 

trabalho de reversão das valorações negativas que eram atribuídas a este modelo de 

agricultura, tais como: atrasada, ineficiente e inadequada. Por meio de uma luta simbólica 

movida pelo sindicalismo, por setores acadêmicos e por algumas instituições 

governamentais, a agricultura familiar passou a ser associada com adjetivos considerados 

positivos, tais como: moderna, eficiente, sustentável, solidária e produtora de alimentos. Tais 

reversões de valores estão intimamente vinculadas ao processo de construção da agricultura 

familiar enquanto modelo de agricultura do tempo presente e o agricultor familiar, seu 

sujeito, passa a ser um personagem político importante no cenário nacional. (Picolotto, 2014, 

pp. 14) 

No ano de 1993 no interior de uma sindicato o termo agricultura familiar foi 

incorporado na linguagem política, onde nos documentos do DNTR/CUT foi evidenciando que 

o desenvolvimento agrícola passava pelo fortalecimento do segmento familiar. Porém, o início 

do reconhecimento institucional da agricultura familiar se dá no primeiro governo de Fernando 

Henrique Cardoso, no qual foi criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para 

tratar de questões como reforma agrária e agricultura familiar. Além disso, nesse mesmo 

período tem a criação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que lidaria com 

questões relacionadas as atividades agroindustriais. O reconhecimento por parte do Estado 

brasileiro dessas duas classificações de agricultura – familiar e agronegócio, só corrobora com 

a oposição de proposta dessas duas categorias que embora presentes no mesmo meio rural tem 

ênfase diferente nas políticas que dizem respeito ao desenvolvimento rural. 

A incorporação da categoria agricultura familiar pelas organizações sindicais não se deu 

de forma inativa diante da elaborações simplistas quanto a esse segmento. Por exemplo, a 

própria literatura apresentava definições limitadas quanto a emergência da agricultura familiar. 

Enquanto isso as organizações sindicais de agricultores, segundo Picolotto (2014), mesmo que 

estivessem dialogando com definições que tendiam a lançar acepções mais subjetivavas ligada 
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a particularidade da família agricultora, ao seu local de trabalho, à cultura local, à produção de 

alimentos, tradição e diversidades associando um valor positivo, o que evidenciaria assim a 

superação de uma condição de inferioridade social que historicamente fora lhe atribuída. 

Assim, o sindicalismo buscava mostrar que a construção dessa categoria foi resultado 

de lutas morais, culturais, sociais e políticas. A reincidência de termos como agricultor de 

subsistência ou baixa renda, camponês, sitiante e pequenos proprietário e outros termos como 

colono, meeiro, posseiro, parceiro e arrendatário evidenciam um caráter de diversidade 

existente e um não reconhecimento acerca da nova categoria que vinha emergindo. Acerca do 

agricultor familiar que o mesmo não encontra-se apático enquanto as mudanças ocorrem, 

porém:  

O agricultor familiar não é um personagem passivo sem resistência diante de forças 

avassaladoras vindas de fora e de cima do seu universo. Pelo contrário, ele constrói sua 

própria história nesse emaranhado campo de forças que vem a ser a agricultura e o meio rural 

inseridos em uma sociedade moderna. E o faz recorrendo à sua própria experiência 

(camponesa) e procurando adaptar-se, como já foi dito, às novas “provocações” e desafios 

do desenvolvimento rural. (Wanderley, 2003)  

Em 1995, com a criação do PRONAF, o reconhecimento da categoria familiar ganha 

maior visibilidade, o que será explicado mais à frente. Durante o governo de Luís Inácio Lula 

da Silva, identificou-se uma maior participação de assuntos como movimentos sociais e 

sindicais. Segundo Picolotto (2012) para estabelecer essa participação das organizações de 

agricultores foi aberto espaço para elas no MDA. No que diz respeito as relações dos setores 

estatais e a criação de políticas voltadas para esse grupo temos, ainda segundo o autor (2014) 

um conjunto de políticas destinadas para aspectos produtivos, profissionais, habitação rural, 

educação e desenvolvimento de territórios rurais.  

Em síntese, a invisibilidade do agricultor familiar no contexto brasileiro, deu-se devido 

a uma subjugação quando comparado a produção de commodities voltadas para exportação. A 

grande propriedade sempre foi dominante na história brasileira e com isso foi o modelo 

socialmente conhecido. O reconhecimento dessa categoria se consolida com a criação da Lei 

da Agricultura Familiar (Lei n. 11.3266) que define assim oficialmente a “agricultura familiar” 

como uma “categoria profissional” e a partir disso é estabelecido uma série de diretrizes e 

formulações de política nacional para tal segmento. Além disso, garante uma maior segurança 

institucional aos programas de apoio à agricultura familiar. Em seu artigo 3° considera que 

Agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

                                                           
6A lei foi criada no ano de 2006.  
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I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas 

ao próprio estabelecimento ou empreendimento; tenha percentual mínimo da renda familiar 

originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma 

definida pelo Poder Executivo;                      

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

Portanto, o que podemos identificar é que a construção dessa nova identidade agricultura 

familiar buscava atribuir-lhe um novo caráter que tivesse dissociado do caráter de atraso, 

incompletude e imperfeição. E, dessa forma, ressignificar conferindo-lhe um caráter eficiente, 

moderno, sustentável e produtor de alimento. A valorização da categoria familiar afirma que 

esse é oposto ao modelo que historicamente foi empregado no Brasil: o modelo patronal. A 

oposição entre os dois modelos é demonstrado quando na categoria patronal o trabalho manual 

entra anteriormente realizado pelo escravo e considerado posteriormente como um trabalho 

desqualificado. Enquanto por sua vez o modelo familiar valoriza o trabalho manual realizado 

pelos membros da família, revertendo em positivo algo que anteriormente era visto como 

negativo.  
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Capítulo 2: Histórico e caracterização do PRONAF 

2.1 Os antecedentes do PRONAF  

O século XXI foi iniciado com um discurso baseado em modificações no que dizia 

respeito a “globalização”, nova divisão internacional do trabalho, “novo papel do Estado”, 

crescente internacionalização dos mercados e as novas tecnologias que, ao emergirem como 

fatos sociais, evidencia a existência de relações hegemônicas. Nessa conjuntura, colocou-se a 

seguinte questão: qual a política para o campo brasileiro? Todavia, a resposta para tal pergunta 

deveria estar baseada na inserção brasileira a essa nova divisão internacional do trabalho 

(Vilela, 1997). Ora, ao tratar o caso específico da agricultura brasileira como setor produtivo, 

observou-se uma agricultura que era comandada pela lógica dos complexos agroindustriais. Em 

contraste porém com essa realidade verificou-se uma agricultura marcada por índices de 

extrema pobreza no rural, provocados pelo caráter excludente das relações produtivas. Nesse 

contexto surgem as discussões por melhorias para o meio rural. 

No que diz respeito à pobreza rural, anteriormente destacada, por definição, segundo 

Maluf e Mattei (2010) é uma situação em que os termos do nível de rendimento são 

insuficientes, falta acesso a bens e serviços como também a direitos elementares, além da 

própria indiferença da sociedade que contribui para a ampliação da desigualdade social. Ao 

analisar, em específico o caso brasileiro, a pobreza rural está diretamente relacionada ao rápido 

processo de industrialização e de urbanização, que ocorreu na metade do século XX. Embora 

tenha ocorrido um grande avanço em termos de expansão da produção econômica, houve uma 

elevação do nível de pobreza. Ainda de acordo com os autores, ocorreu a institucionalização da 

pobreza agora com concentração fundiária, expropriação do camponês, uso intensivo de 

tecnologias modernas que desempregam, relações precárias de trabalho, urbanização acelerada 

e em consequência esvaziamento do rural.  

Apesar de instituído com a finalidade de promover um desenvolvimento para o meio 

rural, o PRONAF não foi o primeiro programa voltado para crédito rural e assistência aos 

trabalhadores familiares. Dessa forma, até chegar ao PRONAF, é necessário percorrer uma 

trajetória iniciada a partir de 19307. Ora, até a década de 30 a produção brasileira era 

                                                           
7É importante salientar aqui que, desde os anos 30, passando pelo final de segunda guerra mundial, os 

objetivos das políticas agrícolas não estavam voltados para os interesses dos agricultores mas sim as exigências 

do sistema econômico que, baseado numa lógica liberal, tinha como principais objetivos: pleno emprego, 

equilíbrio entre setores, estabilidade de renda, controle da inflação e o equilíbrio da balança de pagamentos. Nesse 

período histórico em questão, foi impulsionada a integração da agricultura no sistema mundial. Porém, para atender 
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basicamente voltada para a exportação de café, porém com a crise de 1929 e seu agravamento 

houve uma queda significativa das exportações. Essa queda acabou por aumentar a pauta de 

produção interna assim como sua diversificação.  Assim desde 1930 o objetivo principal era a 

industrialização e a redução das diferenças que nos separavam das economias industriais, esse 

processo de industrialização deu-se mediante ao Processo de Substituição de Importação (PSI). 

As políticas públicas foram voltadas para o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil, 

com uma grande participação do Estado e um caráter conservador. As políticas voltadas para 

agricultura apresentaram, dessa forma, um caráter também conservador.   

Visando o aumento e a diversificação da produção interna ocorre também uma crescente 

urbanização e industrialização, o que faz com que seja necessário ampliar a capacidade 

produtiva. Isso porque a oferta que antes se dava com os excedentes da pequena produção não 

era mais capaz de suprir as crescentes demandas por alimento e matérias primas. Associado ao 

processo de urbanização, ocorre a migração do campo para as cidades e por isso são necessárias 

políticas que sejam capazes de manter o homem no campo. Assim, unem-se grupos dominantes 

rivais, ou seja, o agrário e industrial visando fixar o homem ao campo (Souza e Caume, 2008). 

Ressalta-se aqui que a necessidade de fixação do homem está ligado a necessidade de 

atendimento a demanda de alimentos do mercado interno, uma vez que grande parte dos 

migrantes eram pequenos proprietários de terra, responsáveis pelo abastecimento interno. As 

medidas tomadas para fixar o homem ao campo se deram através de uma política de educação 

rural.  

Tendo em vista a educação rural foi instaurado no Brasil, em 1945, a Comissão 

Brasileiro-Americana de Educação das Populações Rurais (CBAR) que tinha como objetivo 

instituir um projeto de extensão rural semelhante ao americano. Os objetivos desse programa 

eram claros: modernizar o campo brasileiro, melhorar o padrão de vida assim como educação 

e saúde e aumentar a produtividade rural, de modo a superar o atraso agrícola. Segundo Souza 

e Caume (2008) a extensão rural teve como principal instrumento o crédito rural 

supervisionado.  

Criado em 1948, o Crédito Rural Supervisionado (Crs) buscava atender aos 

proprietários marginalizados - como os minifundiários e arrendatários - que não possuíam renda 

suficiente. Assim, de acordo com Rodrigues (1997) o objetivo era cobrir as despesas dos 

                                                           
as necessidades foi necessário um processo de modernização agrícola para adequá-la as exigências dos mercados 

(Vilela, 1997).  
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pequenos agricultores, fossem elas despesas de investimento, custeio ou até mesmo de 

economia doméstica, que seria usado para melhoria de habitação, nutrição, saúde, vestuário 

como também de lazer. E, no que concernia ao atendimento dessas categorias eram escolhidas 

áreas representativas dos problemas socioeconômicos enfrentados e as áreas com melhores 

condições para essa extensão rural. 

O grande problema enfrentado para o acesso da conta do crédito supervisionado reside 

no fato de que esses pequenos agricultores eram marginalizados do sistema bancário o que 

dificultava as operações bancárias. Tudo isso marcado por uma série de faltas, como por 

exemplo, falta de capacitação dos profissionais, de recursos para os agricultores e de 

documentação. Somada a isso, sobressai o excesso de burocracia. Dessa forma, buscando 

amenizar os problemas enfrentados foi criado, em 1956, Associação Brasileira de Crédito e 

Assistência Rural (ABCAR). Para atuar, a ABCAR dividiu os agricultores rurais em três 

grandes grupos: agricultores grandes; agricultores médios e agricultores pequenos8. Os 

agricultores pequenos, caracterizados como aqueles que mal conseguem garantir sua 

subsistência, eram a maioria, porém começaram a ser marginalizados pelo programa.  

A partir de 1960 no âmbito do processo de substituição de importação a ABCAR 

juntamente com o Governo Nacional busca estabelecer uma política produtivista que além de 

auxiliar nesse processo visava manter a balança comercial em equilíbrio. Assim, segundo Souza 

e Caume (2008) com o objetivo de tornar as operações mais flexíveis e com a difusão de 

tecnologias junto ao Crédito Rural Orientado (CRO) 9configura-se um modelo voltado para o 

uso intensivo de capital e políticas voltadas para a modernização agrícola. E, os maiores 

beneficiados são os grandes e médios agricultores.  

Ora, no início da década de 1960 existe um modelo de industrialização dependente e 

excludente, que entra em crise manifestando-se com aceleração inflacionária e perda do poder 

de articulação do Estado. Tal padrão de dependência e exclusão é criticada tanto por partidos 

de centro-esquerda, como por intelectuais e também pelo movimento sindical e o camponês. 

Assim, segundo Delgado (2009) o nacionalismo, a reforma agrária, o crescimento do salário e 

                                                           
8 Os agricultores grandes são os administrativamente sofisticados com modernas tecnologias e que tinham 

acesso ao crédito; os médios eram aqueles que se localizam entre os grandes e os pequenos e os agricultores 

pequenos são os que possuem pequena propriedade com dificuldade para produzir para sua própria subsistência, 

faziam uso de técnicas tradicionais e eram deficientes. Por isso, os pequenos agricultores quase não recebiam os 

recursos ofertados.  
9O Crédito Rural Orientado (CRO) era direcionado para às culturas agrícolas com uso intensivo de capital; 

com objetivo de aumentar a produtividade da terra e do trabalho e aumentar também a capacidade de pagamento. 

O objetivo era desenvolver o econômico mesmo que em detrimento do social.  
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do mercado interno tornam-se as pautas políticas e econômicas, buscava superar o desequilíbrio 

de poder, tornando o modelo mais democrático, diminuindo a participação das elites agrárias e 

aumentando a demanda de bens de consumo em detrimento dos de luxo.  Porém, com o golpe 

militar de 1964, observou-se que o poder concentrado nas mãos de uma elite agrária se 

manteria.  

Com o intuito de modernizar a agricultura, ou seja, com “a industrialização da 

agricultura”, ela deixa de ser o “grande setor” na economia e passa a integrar-se em vários 

complexos, os quais adquirem dinâmicas próprias que alteram as relações intersetoriais, as 

relações de trabalho e contribuem para a integração de capitais (Kageyama, 1990 apud Souza e 

Caume, 2008). Segundo Almeira (1997), temos como modernização da agricultura:  

O conteúdo ideológico da modernidade na agricultura passa então a incorporar quatro 

grandes elementos ou noções: (a) a noção de crescimento (ou de fim da estagnação e do 

atraso), ou seja, a ideia de desenvolvimento econômico e político; (b) a noção de abertura 

(ou do fim da autonomia) técnica, econômica e cultural, com o consequente aumento da 

heteronômica; (c) a noção de especialização (ou do fim da polivalência), associada ao triplo 

movimento de especialização da produção, da dependência à montante e à jusante da 

produção agrícola e a inter-relação com a sociedade global; e (d) o aparecimento de um novo 

tipo de agricultor, individualista, competitivo e questionando a concepção orgânica de vida 

social da mentalidade tradicional (Almeida, 1997). 

Em 1965, ocorre a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), e com isso a 

valorização da agricultura patronal frente a familiar. Através da SNCR, a política de crédito, 

fomentou condições para que os agricultores pudessem adquirir meios e instrumentos que 

fossem usados para dinamizar sua produção como máquinas, insumos etc.10 Porém, o crédito 

rural e os subsídios beneficiaram, principalmente, os grandes proprietários de terra. Culturas 

destinadas à exportação ou a substituição de importação como café, soja ou trigo, por exemplo, 

receberam um enorme volume de crédito enquanto a produção ligada ao mercado interno, como 

feijão e milho, receberam muito pouco, inferior até mesmo a sua importância produtiva (Souza 

e Caume, 2008). Além disso, a região Centro-Sul recebeu muito mais recurso e investimento 

do que as Regiões Norte e Nordeste11. O que ficou conhecido como uma modernização 

conservadora e excludente. 

                                                           
10As inovações tecnológicas na agricultura além da automatização da produção, por exemplo, estão 

diretamente ligadas a Revolução Verde. A Revolução Verde, criada em 1966, tinha como objetivo justamente essa 

modernização agrícola, buscando aumentar a produção de alimentos, através do uso intensivo de insumos e 

agrotóxicos.  
11Ocorreu, com a Revolução Verde e a modernização do campo, uma alteração da estrutura agrária. Os 

pequenos agricultores foram, novamente, marginalizados uma vez que não conseguiram se adaptar as novas 

técnicas de produção, por não conseguirem pegar empréstimos junto aos bancos e por não terem competitividade 

quando colocadas junto as grandes empresas.  
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O agricultor familiar “ficou relegado à própria sorte” (Souza e Caume, 2008). A política 

de crédito associada a intervenção do Estado na agricultura criou alguns problemas como o 

aumento da concentração de renda, nas mãos dos grandes produtores, aumento do valor da terra, 

assim como uma série de inadequações. Além disso, o crédito rural, em alguns momentos, não 

foram usados para a melhorar a produtividade, mas transferido para a compra de imóveis o que 

gerou dentro de campo uma forte especulação imobiliária. 

Segundo Delgado (2009), apesar da criação do Estatuto da Terra (1964) e de uma 

posição relativamente favorável a alterações na estrutura fundiária no plano de ação econômica 

do governo militar, não foi o que ocorreu. A impossibilidade de sustentar tais políticas voltadas 

para a agricultura foi agravada ainda mais como Ato Institucional n° 5 (1968) impossibilitou 

qualquer alteração na estrutura agrária. Assim, a política estatal adotada visava uma 

modernização conservadora teve como cargo chefe a criação do SNCR.  

Ocorreu um crescimento na agricultura e no crédito entre 1965 até o final da década de 

1970, sendo um período de grande crescimento do comércio internacional e melhoria dos 

termos de troca12, com grande expansão das commodities voltadas para exportação, como a 

soja. Além disso, favoreceu a concentração do crédito agrícola nas regiões Sul e Sudeste 

aumentando ainda mais os desequilíbrios regionais, acentuando a desigualdade da distribuição 

de renda no meio rural. Com a modernização agrícola ocorreu a criação do que ficou conhecido 

como “complexo agroindustrial” e uma internacionalização da agricultura. Assim, grupos como 

os grandes latifundiários foram beneficiados, enquanto por sua vez os pequenos agricultores 

foram duramente excluídos do processo de modernização, melhoria e concessão de crédito.  

  Com os choques externos (1979) – segundo choque do petróleo e aumento dos juros 

internacionais- a política adotada acabou gerando uma deterioração nas contas. Por isso, houve 

uma reorientação dos recursos para o pagamento dos juros da dívida, sendo necessário adotar 

uma política econômica de caráter recessivo. Destarte, o crédito rural agora passa a contribuir 

para uma política de preços mínimos, que estava sendo implementada para “amenizar” a 

situação vivenciada no país. Então, a partir da década de 1980, a oferta de crédito passa a ser 

restringida devido aos cortes a que foi submetida (Souza e Caume, 2008). 

Associado a crise internacional, acúmulo de déficits e aumento dos juros da dívida, entre 

os anos de 1980/1984 ocorreu uma queda dos preços internacionais das commodities agrícolas. 

                                                           
12Relação entre o valor do preço dos produtos exportados e importações de um país em determinado 

período.  
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Os esforços econômicos foram concentrados em reduzir o déficit na conta de transações 

correntes através de superávits na balança comercial. Apesar de uma possível hiperinflação, 

como também a perda da capacidade econômica, a agricultura apresentou um crescimento 

maior do que a indústria. Delgado (2009) explica esse processo de melhoria da agricultura 

frente a indústria por meio de dois elementos. O primeiro elemento foi a política adotada pelo 

Ministro Delfim Neto que com o objetivo de “encher a panela do povo” fortaleceu a política de 

preços mínimos e com uma possível crise de abastecimento, o governo foi obrigado incentivar 

a melhoria de produção. O segundo elemento foi a política de desvalorização da taxa de câmbio, 

onde as perdas em dólar foram compensadas pela moeda nacional.  

Segundo Carneiro (1993), o desempenho da economia brasileira foi condicionado pelas 

políticas de ajustamento à crise internacional. Com o objetivo de superar o atraso econômico 

no setor dos meios de produção e formar uma estrutura industrial integrada. E assim, no que 

tange a agricultura o padrão de investimento era conservador de forma que caso não fizesse 

parte do eixo dinâmico – agroexportador – o resultado foi inexpressivo. Durante a década de 

1980 houve um crescimento significativo dos bens exportáveis, como a cana de açúcar, soja e 

laranja.  Por consequência, para o autor consolidou-se a inserção da economia brasileira no 

comércio internacional, o que justificaria o maior dinamismo agrícola voltado para a exportação 

quando comparado a indústria. 

Em suma, foi possível através das políticas governamentais adotadas tanto de câmbio, 

como de preço mínimo, gerar um crescimento agrícola. No início da década de 1980, ocorre o 

que ficou conhecido como “crise de poder e legitimidade da ditadura militar” (Delgado, 2009). 

Dessa forma, com a redemocratização do Brasil a questão agrária volta a ser discutida e temos 

por exemplo a reforma agrária assumindo uma importância central na política. Novos 

personagens surgem nesse momento de luta como os atingidos por barragens13, os seringueiros, 

os pequenos produtores e os sem-terra e posseiros. E, junto com esses novos personagens, novas 

reivindicações como a política de preços e a destinação do crédito rural para os pequenos 

agricultores.   

Assim, devido as reivindicações e lutas a questão agrária passa a ganhar um enorme 

destaque e uma visibilidade nunca antes imaginada, principalmente a partir da década de 1990, 

onde é construindo, segundo Delgado (2009) um modelo de desenvolvimento rural alternativo 

                                                           
13Segundo Delgado (2009), essa classificação se estrutura da seguinte forma: os atingidos por barragens 

são os posseiros, arrendatários que foram expulsos de suas terras para construção de usinas. 
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que se baseia na agricultura familiar junto com o aparecimento de uma identidade dos sem-

terra, assentados e o agricultor familiar que agora disputarão os recursos com o agronegócio. 

Em 1990, o Banco Mundial, através do World Development Report, que analisava a 

questão da pobreza, também observou criticamente o padrão do desenvolvimento agrícola no 

Brasil. O que resultou na elaboração de um relatório da FAO/INCRA que apresentou resultados 

quanto a caracterização potencial do desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil, bem 

como uma delimitação do público alvo, e a indicação de uma série de sugestões para política 

agrícola e agrária que ressaltavam a sua importância para o desenvolvimento rural brasileiro 

(FAO/INCRA). Dessa forma,  

Mais importante do que a paternidade, é o fato da agricultura familiar ter passado a ser, na 

primeira metade da década de 90, o principal tema de debate a respeito do futuro da 

agricultura brasileira, historicamente hegemonizada pela agricultura patronal (Vilela, 1997).  

Uma justificativa para opção da agricultura familiar é sua grande capacidade de absorver 

mão de obra, isso faz com que ela seja uma alternativa socialmente desejada nos âmbitos 

sociais, econômicos e políticos. A própria elaboração desse plano é uma proposta para o 

desenvolvimento rural que tem como finalidade a organização das ações do governo de modo 

a aumentar a capacidade produtiva, melhorar a qualidade de vida e o garantir o exercício da 

cidadania no campo por parte daqueles que trabalham com regime familiar (Vilela, 1997).  

No início da década de 1990, o que hoje conhecemos como agricultor familiar, era 

conhecido como mini produtor, estando assim submetidos as mesmas regras e normas para 

captação de recursos do que os grandes produtores. Logo, estavam sujeitos a grandes distorções 

que eram causadas pelo uso de tal metodologia. O acesso ao crédito pelo pequeno produtor, 

atual agricultor familiar, era dificultado. Frente a globalização, o Brasil tornava-se mais frágil 

competitivamente o que aumentava sua vulnerabilidade econômica. Diante disso, o modo de 

produção familiar precisaria de amparo governamental, uma vez que durante as décadas de 

1980 e 1990, devido à crise, a economia apresentou, segundo Delgado (2009), um crescimento 

medíocre com estagnação industrial.  

  Com o agravamento da crise financeira do Estado, o comportamento da agricultura, 

em particular, da agricultura familiar, foi influenciado por três medidas distintas que, de acordo 

com Delgado (2009) são: (i) liberalização comercial e o desmonte do modelo de intervenção 

do Estado que prevaleceu na agricultura na década de 1980; (ii) a adoção do Plano Real, em 

1994, que levou a uma queda renda real do setor agrícola e aumentou os custos financeiros dos 

agricultores como também exerceu um impacto sobre os preços e (iii) valorização da taxa de 
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câmbio até 1998, que juntamente com o grande volume de recursos disponíveis no sistema 

financeiro internacional e a taxa de juros domésticas elevadas contribuiu para um incentivo e 

aumento das importações que foi acompanhado por um desestímulo as exportações.  Apesar da 

força do agronegócio foi reconhecida a importância do agricultor familiar. Nesse contexto 

contribuía para o desenvolvimento da Nação, são criadas políticas para garantir seus direitos.  

2.2 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)  

Em meados da década de 1990, com o objetivo de “contribuir na elaboração de uma 

nova estratégia de desenvolvimento rural para o Brasil”, (FAO/INCRA, 1994, p. 1) foi 

desenvolvido o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). 

14Tal programa se desenvolveu com a finalidade de prover crédito rural e apoio aos pequenos 

produtores rurais que durante muito tempo ficaram excluídos das políticas existentes 

(Schneider, Cazella e Mattei, 2004). Ademais, ainda foi capaz de promover uma mudança da 

própria concepção do rural que, segundo Wanderley (1996) transcorreu de lutas pelo espaço 

produtivo, pela constituição do patrimônio familiar e da estruturação de um espaço de trabalho 

para a família. Com a construção de territórios diversificados sendo um lugar de vida e trabalho. 

O surgimento deste programa representa o reconhecimento e a legitimação do Estado, em 

relação às especificidades de uma nova categoria social – os agricultores familiares – que até 

então era designada por termos como pequenos produtores, produtores familiares, produtores 

de baixa renda ou agricultores de subsistência (Schneider et al, 2004). 

Desde sua implementação, o PRONAF já passou por uma série de ajustes e reajustes 

visando sempre o aperfeiçoamento, principalmente em relação a melhorias operacionais e 

ampliação do acesso aos recursos. Segundo o Manual Operacional do PRONAF (1996), o 

programa tem por objetivo o de contribuir para a criação de um padrão de desenvolvimento 

sustentável para agricultores e suas famílias de modo a ampliar e diversificar a produção, 

facilitando o aumento do emprego e da renda. Além de promover um maior bem estar social e 

qualidade de vida. O fortalecimento da agricultura familiar passou a ser um dos objetivos do 

Governo visando dessa maneira inserir no mercado uma grande parcela que estava desocupada, 

reduzindo assim a pobreza no campo, de modo a tornar tal parcela da população menos 

dependente de políticas de transferência.  

                                                           
14Anterior a criação do PRONAF, durante o governo de Itamar Franco, em 1994 foi desenvolvido 

juntamente com o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária (MAARA) o PROVAP 

(Programa de Valorização da Pequena Produção Rural) que também fora baseado no estudo desenvolvido pela 

FAO/INCRA (1994). Tal programa foi o antecessor do PRONAF, e contava com a concessão de crédito pelo 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Com a reformulação do PROVAP, no ano 

de 1995, já no governo de Fernando Henrique Cardoso, avançou-se para a criação do PRONAF, que entrou em 

vigor no ano de 1996.   
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Inicialmente,  

Do ponto de vista operacional, o PRONAF apresenta, atualmente, quatro grandes linhas de 

atuação, a saber: a) Financiamento da produção: o programa destina anualmente recursos 

para custeio e investimento, financiando atividades produtivas rurais em praticamente todos 

os municípios do país; b) Financiamento de infra-estrutura e serviços municipais: apoio 

financeiro aos municípios de todas as regiões do país para a realização de obras de infra-

estrutura e serviços básicos; c) Capacitação e profissionalização dos agricultores familiares: 

promoção de cursos e treinamentos aos agricultores familiares, conselheiros municipais e 

equipes técnicas responsáveis pela implementação de políticas de desenvolvimento rural; d) 

Financiamento da pesquisa e extensão rural: destinação de recursos financeiros para a 

geração e transferência de tecnologias para os agricultores familiares (ibid).  

E no que diz respeito ao público alvo, tínhamos anteriormente os seguintes critérios:  

1) Possuir, pelo menos, 80% da renda familiar originária da atividade agropecuária; 

2) deter ou explorar estabelecimentos com área de até quatro módulos fiscais (ou até 6 

módulos quando a atividade do estabelecimento for pecuária); 

3) explorar a terra na condição de proprietário, meeiro, parceiro ou arrendatário; 

4) utilizar mão-de-obra exclusivamente familiar, podendo, no entanto, manter até dois 

empregados permanentes; 

5) residir no imóvel ou em aglomerado rural ou urbano próximo; 

6) possuir renda bruta familiar anual de até RS 60.000,00 (ibid) 

Ao definir e delimitar quais seriam os agricultores beneficiados, a tipologia usada foi a 

mesma já definida pela FAO/INCRA (1994), onde foram tipificados dois tipos de agricultores: 

os patronais e os familiares, como destacado no capítulo anterior. Assim, o objetivo de tal 

programa ao beneficiar prioritariamente a modalidade em transição era o de impedir que tais 

agricultores retrocedessem a condição de agricultores periféricos. Embora os esforços se 

concentrassem no atendimento de apenas uma modalidade, isso não impedia que os agricultores 

consolidados e periféricos também fossem atendidos.  Foi delineado três eixos de atuação desde 

questões agrárias como crédito e preço, oferta de serviços de apoio como pesquisa e assistência 

técnica até o apoio a formação de infraestrutura. Embora seja necessário analisar as linhas de 

financiamento, faz-se necessário analisar os beneficiários do PRONAF em seis grupos, 

conforme exposto pela FAO/INCRA (1999) – A, B, A/C, D e E (atualmente os grupos C, D e 

E passam a compor um só, sendo chamado de “Demais grupos”):  

Grupo A: agricultores assentados da reforma agrária que, com a extinção do Programa 

Especial de Crédito para a Reforma Agrária (PROCERA), passaram a ser atendidos pelo 

PRONAF. Atualmente, pelas regras do Plano de Safra 2003/0410, esses agricultores podem 

financiar até R$ 2.500,00 para custeio da safra e até R$ 13.500,00 para investimentos. No 

caso de crédito de custeio, o prazo para pagamento é de dois anos e as taxas de juros são de 

2% ao ano. Já para o crédito de investimento esses números são de 10 anos (5 anos de 

carência) e 1,15% ao ano, respectivamente. Foi previsto, também, um desconto de 46% sobre 

o valor financiado, desde que o pagamento ocorra dentro dos prazos estipulados; 

Grupo B: agricultores familiares e remanescentes de quilombos, trabalhadores rurais e 

indígenas com renda bruta anual atual de até R$ 2.000,00. Esse grupo inclui as famílias rurais 

com baixa produção e pouco potencial de aumento da produção no curto prazo localizadas 
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em regiões com concentração de pobreza rural. Os valores dos financiamentos (custeio mais 

investimento) são limitados em até R$ 1.000,00 para qualquer atividade geradora de renda, 

com juros de 1% ao ano e prazo para pagamento de dois anos, sendo um de carência. Nessa 

modalidade de crédito, o tomador pode se beneficiar de um desconto de 25% sobre o valor 

financiado, quando os prazos de ressarcimento do empréstimo forem respeitados; 

Grupo C: agricultores familiares com renda bruta anual atual entre R$ 2.000,00 a 

R$14.000,00, que apresentem explorações intermediárias com bom potencial de resposta 

produtiva. Os limites de financiamento para custeio são de R$ 2.500,00, com juros de 4% ao 

ano, desconto (rebate) de R$200,00 e prazo de pagamento de até dois anos. Já para 

investimentos, o limite é de R$ 5.000,00 e o prazo de pagamento de até oito anos, com a 

mesma taxa de juros. Além do rebate, o agricultor pode se beneficiar de um bônus de 25% 

sobre os juros, desde que observados os prazos; 

Grupo A/C: agricultores oriundos do processo de reforma agrária e que passam a receber o 

primeiro crédito de custeio após terem obtido o crédito de investimento inicial que substituiu 

o antigo programa de apoio aos assentados. Os limites de financiamento de custeio variam 

de R$ 500,00 até R$ 2.500,00, com juros de 2% ao ano e prazo de pagamento de até dois 

anos. Esse grupo também é beneficiado por um desconto de R$200,00 sobre o valor 

emprestado desde que quitado dentro dos prazos estabelecidos; 

Grupo D: agricultores estabilizados economicamente com renda bruta anual entre 

R$14.000,00 e R$40.000,00, sendo que o limite para custeio é de até R$ 6.000,00, com juros 

de 4% ao ano e prazo de até dois anos. Já para investimento o limite de financiamento é de 

até R$ 18.000,00, com prazo de até oito anos e juros iguais ao do custeio, podendo ser 

reduzido em 25% o valor referente aos juros para os pagamentos no prazo; 

Grupo E (Proger Familiar Rural): agricultores com renda bruta anual entre R$ 40.000,00 

a 60.000,00. Os limites de financiamento para custeio são de R$28.000,00, com juros de 

7,25% ao ano e prazo de pagamento de dois anos Já para investimento, o limite de 

financiamento é de R$ 36.000,00, com juros idênticos ao crédito de custeio e prazo de 

pagamento de até 8 anos, com 3 são de carência, sem previsão de descontos.  

O apoio ao segmento familiar evidenciava a importância dessa atividade como 

prioridade para o funcionamento do sistema agropecuário brasileiro. Assim, através de 

investimentos para melhoria da qualidade de vida, aumento da capacidade produtiva e 

dignidade na condição de ser cidadão no campo ancorou-se tal programa, que buscou gerar 

melhores condições e integrar ao mercado um grupo que fora historicamente marginalizado. 

Visando então o desenvolvimento dessa classe excluída, nos grupos B, C e D também 

encontram-se os pescadores artesanais que são autônomos ou que estão ligados a alguma 

cooperativa, extrativista, silvicultores e aquicultores. E, por fim, e como anteriormente 

mencionado, a remodelação dos antigos grupos C, D e E agrupando-os, segundo Schneider et 

al (2004) visava a simplificação das normas de atendimento dessa categoria. 

Atualmente, o PRONAF está estruturado em 5 linhas de ação, segundo o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA, 2015). Essas linhas são: (i) Linha de Crédito Rural, com 

Pronaf/Agroindústria e Pronaf/Custeio de Agroindústria Familiar; (ii) Adequação e Orientações 

nas Legislações Específicas; (iii) Capacitação de Multiplicadores, Elaboração de Manuais 

Técnicos e Documentos Orientadores; (iv) Ciência e Tecnologia e (v) Promoção e Divulgação 
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dos Produtos Agroindustriais, Identificação de Mercados e Articulação com o Mercado 

Institucional.  

Dessa articulação, temos o enquadramento do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) que é um programa do Governo Federal que tem como objetivo oferecer uma 

alimentação saudável aos alunos de escola pública de todo o país. Tudo isso se dá através do 

Programa de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar (PAA)15, que visa atender a 

demanda de alimentos pela população em condição de insegurança alimentar e os participantes 

desse programa são aqueles que estão enquadrados no PRONAF. Entre os produtos adquiridos 

estão o arroz, farinha de mandioca, feijão e milho, por exemplo. 

E, como linhas de crédito, segundo Plano Safra 2016/2017:  

Pronaf Mulher:  A linha financia investimentos de atividades agropecuárias, turismo rural, 

artesanato, entre outras no meio rural. O crédito pode ser contratado independentemente do 

estado civil da mulher.  Pronaf Mulher - Linha Microcrédito Produtivo Rural - Grupo "B" até 

R$ 4 mil, 0,5% a.a; Pronaf Mulher Investimento - Linha Pronaf Investimento (Pronaf Mais 

Alimentos), até R$ 164 mil, 2,5% a.a; Pronaf Mulher Investimento - Linha Pronaf 

Investimento (Pronaf Mais Alimentos), para atividades de suinocultura, avicultura, 

aquicultura, carcinicultura (criação de crustáceos) e fruticultura até R$ 330 mil, 5,5% a.a.  

Pronaf Jovem:  Financia propostas de crédito de jovens agricultores e agricultoras. Os 

recursos são destinados à produção e serviços nos estabelecimentos rurais. Investimento para 

a atividade agropecuária, turismo rural, artesanato e outras atividades no meio rural, até 

R$16,5 mil, em até 3 operações mutuária, 2,5% a.a. 

Pronaf Agroindústria:  Financia investimentos, inclusive em infraestrutura, que visam o 

beneficiamento, o processamento e a comercialização da produção agropecuária e não 

agropecuária de produtos florestais e do extrativismo ou ainda de produtos artesanais e a 

exploração de turismo rural. Os limites são: Individual (pessoa física) até R$ 165 mil, 

5,5%a.a.; Associações e Cooperativas -acima de R$ 1 milhão e até R$ 35 milhões, observado 

o limite individual de até R$ 45 mil por associado ativo, 5,5%a.a. e Empreendimento Familiar 

Rural (Pessoa Jurídica) - até R$ 330 mil, 5,5% a.a. 

Pronaf Investimento:  Financia máquinas, equipamentos e infraestrutura, visando melhorar 

a produção através da implantação, ampliação ou modernização de estruturas e serviços 

agropecuários e não agropecuários no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais 

próximas. Para atividades abaixo podendo ser uma ou mais operações que, somadas, atinjam 

o valor de R$ 165 mil I - adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos 

recursos naturais, incluindo a correção da acidez e da fertilidade do solo e a aquisição, o 

transporte e a aplicação dos insumos para estas finalidades. II - formação e recuperação de 

pastagens, capineiras e demais espécies forrageiras, produção e conservação de forragem, 

silagem e feno destinados à alimentação animal. III - implantação, ampliação e reforma de 

infraestrutura de captação, armazenamento e distribuição de água, inclusive aquisição e 

instalação de reservatórios d’água, infraestrutura elétrica e equipamentos para a irrigação. IV 

- aquisição e instalação de estruturas de cultivo protegido, inclusive os equipamentos de 

                                                           
15O PAA, foi instituído pelo artigo 19 da Lei n.º 10.696 de 02 de julho de 2003 e regulamentado pelo 

decreto n.º 5.873 de 15 de agosto de 2006 é uma das ações do Fome Zero. Tendo por objetivo: (i) garantir o acesso 

aos alimentos seguros em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de 

insegurança alimentar nutricional; (ii) contribuir para a formação de estoques estratégicos; (iii) permitir aos 

agricultores familiares que estoquem os seus produtos para serem comercializados a preços mais justos; e (iv) 

promover a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar. 
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automação para esses cultivos. V - construção de silos, ampliação e construção de armazéns 

destinados à guarda de grãos, frutas, tubérculos, bulbos, hortaliças e fibras, inclusive a 

construção e aquisição de câmaras frias. VI - aquisição de tanques de resfriamento de leite e 

ordenhadeiras, 2,5% a.a.; Para aquisição de animais para recria e engorda, até R$ 20 mil e 

para os demais investimentos até R$ 330 mim, 5,5% a.a. 

Pronaf Floresta: Investimento para implantação de projetos de sistemas agroflorestais, 

exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano de manejo e manejo florestal. Até 

R$ 38,5 mil, 2,5% a.a. 

Pronaf Semiárido: Investimento em infraestrutura hídrica (50% do valor financiado) e 

demais infraestruturas de produção. Até R$ 20 mil, 2,5% a.a.  

Pronaf Cotaparte: Integralização de cota-parte. Individual até R$ 20 mil. Cooperativa até 

R$ 20 milhões, 5,5% a.a. 

Pronaf Investimento para Reforma Agrária: Estruturação dos lotes. Até R$ 25 mil, mais 

R$ 1,5 mil para o pagamento de Ater. Bônus de até 43,396%,  0,5 a.a. 

Pronaf Custeio da Reforma Agrária:  Custeio de atividades agropecuárias. Até R$ 7,5 mil, 

em até três operações, 1,5% a.a. 

Pronaf Microcrédito da Reforma Agrária: Financiamento de atividades agropecuárias 

desenvolvidas no estabelecimento rural. Até R$ 4 mil, com até três operações. Bônus de 

adimplência de 50%, 0,5% a.a. 

Pronaf Produtivo Orientado de Investimento:  Crédito rural com Ater para inovação 

tecnológica, sistemas agroflorestais, convivência com o bioma, sistema de base 

agroecológica ou orgânicos. De R$ 18 mil até R$ 40 mil, com até remunerada de R$ 3,3 mil 

ou R$ 4,5 mil (região Norte) por família, dividido em três parcelas, durante três anos, 4,5% 

a.a. Investimento para implantação de sistemas de produção agroecológicos e/ ou orgânicos. 

Até R$ 165 mil, 2,5% a.a. 

Pronaf Eco:  Investimento para aproveitamento hidroenergético, tecnologia de energia 

renovável, tecnologias ambientais, projetos de adequação ambiental, adequação ou 

regularização das unidades familiares à legislação ambiental, implantação de viveiros de 

mudas. Até R$ 165 mil, 2,5% a.a. Investimento em silvicultura. Até R$ 165 mil, 5,5% a.a. 

Investimento em Dendê (Pronaf Eco Dendê). Até R$ 8,8 mil/ha. Até R$ 88 mil. Investimento 

em Seringueira (Pronaf Eco Seringueira). Até R$ 16,5 mil/ha. Até R$ 88 mil. 

 Anteriormente o programa destinava-se somente ao financiamento do custeio das 

lavouras, porém, a partir dessa análise anterior podemos perceber uma enorme evolução no que 

diz respeito ao financiamento da produção agrícola. Assim, podemos identificar que, desde sua 

criação o PRONAF sofreu inúmeras alterações e sua abrangência aumentou no decorrer dos 

anos. Através do que foi exposto foi possível compreender o seu avanço, principalmente ao 

compreendermos o crescente progresso das linhas de crédito como também a ampliação das 

categorias atendidas. Como explicação para a melhoria que pode ser identificada temos, 

principalmente, a revalorização do segmento familiar para o desenvolvimento nacional. No 

próximo capítulo será feita uma análise para identificar quem foi, de fato, beneficiado com o 

programa.   
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Capítulo 3: Análise da liberação de recursos do PRONAF  

Aqui, a monografia se propõe a fazer uma análise mais geral da liberação de recursos 

do PRONAF de modo a identificar quais os limites encontrados e evidenciando assim quais 

foram os segmentos que, de fato, foram atendidos. Quem são, de fato, os agricultores que 

recebem o crédito do PRONAF? De onde eram os agricultores e produtores que receberam os 

recursos? Houve desconcentração de recursos? Quais as regiões que receberam maior 

investimento? Assim sendo, aqui serão feitas análises da evolução do montante destinado ao 

Programa, evolução do número de contratos e uma análise para identificar quais foram as 

regiões que mais se beneficiaram com o Programa. Com um maior foco principalmente no que 

diz respeito à distribuição desses recursos em âmbito nacional.  

Infelizmente, a análise dos vinte anos ficou um ponto comprometida devido à ausência 

de dados disponíveis. Devido a uma transição problemática de governo e a extinção16do 

Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), há uma dificuldade em encontrar dados. 

Alguns foram perdidos enquanto o acesso a outros é dificultado. Além disso, alguns dados não 

foram lançados desde o ano de 2012.   

São indubitáveis as contribuições dadas pelo Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar. Ao longo dos vinte anos de existência, de acordo com dados do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA), o PRONAF transformou a vida de mais de 2,6 milhões 

de pessoas, propiciando um aumento de produção e de produtividade para mais de 55 alimentos. 

Além disso, também foi importante para ampliar o valor à produção, pelo apoio à 

industrialização dos produtos agropecuários bem como contribuíram para aumentar o turismo 

rural e a produção de artesanato. Atualmente a agricultura familiar mantém cerca de 12 milhões 

de pessoas economicamente ativas no campos (MDA, 2016).  

No que tange a liberação de recursos são liberados para esse fim por meio do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (FAT), Orçamento Geral da União, Tesouro Nacional, Fundos 

                                                           
16 O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) foi instituído em 2000 e regulamentado pelo Decreto 

nº 3.338/2000, depois revogado pelo Decreto nº 4.723/03, que manteve o nome do ministério e definiu suas 

competências. Assim, que o governo interino do Michel Temer assumiu, em 2016, extinguiu o MDA e transferiu 

suas competências para o Ministério do Desenvolvimento Social através da Medida Provisória nº 726, de 12 de 

maio de 2016. E a partir do Decreto nº 8.780, de 27 de maio de 2016, transferiu as competências do MDA, que 

estavam com o MDS, para a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - Casa 

Civil da Presidência da República. Logo, as administrações das políticas da reforma agrária e da promoção do 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar passaram a ser de responsabilidade da Casa Civil. São elas: 

Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Reordenamento Agrário, 

Secretaria da Agricultura Familiar, Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Secretaria Extraordinária de 

Regularização Fundiária na Amazônia Legal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3338.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3338.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4723.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv726.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv726.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8780.htm
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Constitucionais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Bancos Cooperativos e das Exigibilidades 

Bancárias, Recursos Obrigatórios (ou MCR 6.2), Poupança Rural etc dessa forma o percentual 

destinado ao crédito rural recai sobre os depósitos feitos em conta corrente. O acesso se dá 

através de instituições financeiras, bancárias ou cooperativas de crédito para agricultura 

familiar. Porém, também ocorre a articulação entre tais instituições citadas com prefeituras, 

associações e sindicatos. Nas tabelas abaixo encontram-se as fontes de recursos 17destinados ao 

PRONAF entre os anos de 1996 à 2010. 

 

 

 

 

                                                           
17Segundo Seagri (2011) FAT-DE – Depósitos Especiais são alocados em bancos públicos federais 

quando há recursos do FAT disponíveis após o empréstimo obrigatório ao BNDES e o pagamento do Seguro-

Desemprego e do Abono Salarial. O Conselho Deliberativo do FAT (Codefat) deve decidir, dentre os diversos 

Programas que podem contar com recursos do FAT-DE, o montante a ser destinado ao Pronaf. O valor decidido 

pelo Code fat é, então, alocado, na forma de Depósitos Especiais, no BNDES, Banco do Brasil (BB), Banco do 

Nordeste (BNB) e Banco da Amazônia (Basa), que devem obrigatoriamente destinar os recursos a financiamentos 

do Pronaf. Como a taxa de juros paga por esses bancos ao FAT – a TJLP3 – é, em geral, superior àquela praticada 

nos financiamentos do Pronaf, os recursos do FAT-DE destinados ao Pronaf têm sido equalizados pelo Tesouro 

Nacional. 

Recursos Obrigatórios (MCR 6.2) – O crédito rural está sujeito a regras específicas, introduzidas pela 

Lei nº 4.829, de 1965. Uma delas determina que as instituições financeiras mantenham aplicado em operações de 

crédito rural um percentual do valor de seus depósitos à vista – no Ano-Safra 2010/2011 esse percentual é de 29%. 

Os recursos destinados ao crédito rural em função dessa exigibilidade são chamados de Recursos Obrigatórios ou 

MCR 6.2, por estarem definidos na seção 6.2 do Manual de Crédito Rural(MCR). Existe, atualmente, uma sub 

exigibilidade para o Pronaf, que determina que 10% desses Recursos Obrigatórios estejam aplicados em operações 

do Programa (percentual vigente para o Ano-Safra 2010/2011). Os depósitos à vista não são remunerados, não 

havendo equalização dos Recursos Obrigatórios utilizados no Pronaf. 

Fundos Constitucionais (FCs) – Os recursos dos Fundos Constitucionais do Norte (FNO), Nordeste 

(FNE) e Centro-Oeste (FCO) são repassados aos respectivos bancos operadores, que os utilizam em 

financiamentos ao setor produtivo da região a que pertencem 

Poupança Rural – A Caderneta de Poupança Rural é uma modalidade de depósito de poupança à qual 

aplica-se a exigibilidade de que um percentual dos recursos captados esteja aplicado em operações de crédito rural.  

Orçamento Geral da União (OGU) – O Tesouro Nacional é uma fonte de recursos do Pronaf quando 

utiliza para os financiamentos do Programa recursos do OGU inscritos na rubrica “Operações Oficiais de Crédito”. 

Os recursos são repassados a bancos públicos federais – BB, BNB e Basa – para serem destinados a financiamentos 

sob amparo do Pronaf. Após as prestações serem pagas pelo mutuário, o banco repassa os recursos novamente ao 

Tesouro Nacional.  

Recursos Próprios Equalizáveis (RPE) – Não é comum que os bancos utilizem seus recursos próprios 

em financiamentos do Pronaf porque, em geral, esses recursos não são equalizados. A partir de 1999, foi aberta 

uma exceção para os bancos cooperativos, cujos recursos próprios destinados ao Pronaf passaram a ser 

equalizados. Na verdade, apenas dois bancos cooperativos têm sido contemplados com a equalização de recursos 

próprios: Bansicredi e Bancoob.  
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Tabela 2: Valor Financiado Por Fonte de Recursos (Valor em milhões) 

Ano-

Safra 

BNDES FAT–

DE  
FCs Recursos 

Obrigat. 

Poup. 

Rural 

OGU RPE Outros Total  

1995/1996 - 140 0,01 167 - - - - 307 
1996/1997 443 601 3 126 - - - - 1.173 
1997/1998 255 1.029 98 210 - - - - 1.593 
1998/1999 350 1.166 124 177 - - - - 1.816 
1999/2000 197 1.563 271 208 - 0,003 16 - 2.254 
2000/2001 271 1.169 216 297 - 246 68 - 2.268 
2001/2002 130 1.355 156 155 - 381 95 - 2.272 
2002/2003 86 1.615 269 39 - 329 104 - 2.442 
2003/2004 174 1.139 652 307 835 1.165 175 - 4.648 
2004/2005 111 827 1.343 1.525 0,1 2.178 67 77 6.128 
2005/2006 123 3.263 2.090 1.859 - 223 93 70 7.721 
2006/2007 240 2.647 1.700 3.577 - 406 59 - 8.628 
2007/2008 549 1.329 1.663 3.932 1.654 371 0,5 - 9.499 
2008/2009 844 313 2.007 2.914 4.525 425 431 190 11.648 
2009/2010 968 0,7 1.660 1.362 6.761 403 0,3 127 11.281 

Fonte: Informativo Técnico SEAGRI (2011)  

 

Tabela 3: Valor Financiado Por Fonte de Recursos (Valor em %) 

Ano-

Safra 

BNDES FAT–DE  FCs Recursos 

Obrigat. 

Poup. 

Rural 

OGU RPE Outros Total  

1995/1996 - 46 0,003 54 - - - - 100 
1996/1997 38 51 0,3 11 - - - - 100 
1997/1998 16 65 6 13 - - - - 100 
1998/1999 19 64 7 10 - - - - 100 
1999/2000 9 69 12 9 - 0,0001 1 - 100 
2000/2001 12 52 10 13 - 11 3 - 100 
2001/2002 6 60 7 7 - 17 4 - 100 
2002/2003 4 66 11 2 - 13 4 - 100 
2003/2004 4 29 14 7 18 25 4 - 100 
2004/2005 2 14 22 25 0,001 36 1 1 100 
2005/2006 2 42 27 24 - 3 1 1 100 
2006/2007 3 31 20 41 - 5 1 - 100 
2007/2008 6 14 18 41 17 4 0,01 - 100 
2008/2009 7 3 17 25 39 4 4 2 100 
2009/2010 9 0 15 12 60 4 0,002 1 100 

Fonte: Informativo Técnico SEAGRI (2011)  

 Pode-se observar que, durante o período de 1995/1996 à 2003/2004, quando o 

PRONAF possuía um porte bem menor do que nos anos seguintes que a principal fonte de 

recursos para o programa veio do FAT-DE. No período até 1999/2000 só existiam outras 

duas fontes de recursos: Recursos Obrigatórios e Fundos Constitucionais. A partir de 

2003/2004 à 2007/2008, ocorre uma expansão do PRONAF e ocorreu também um aumento 
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do uso de recursos dos Fundos Constitucionais, do OGU e de Recursos Obrigatórios, tudo 

isso marcado por uma fase de maior diversificação na origem dos recursos. Embora tenha 

ocorrido uma queda do FAT-DE, a mesma foi compensada pelo aumento dos recursos 

vindos da União. E, por fim, a partir de 2005/2006 o Governo volta a priorizar o usos de 

recursos provenientes do Tesouro Nacional. No ano agrícola 2008/2009 identificamos a 

consolidação da poupança rural como principal fonte de recurso. O que pode ser identificado 

também ao analisar a liberação de recursos que aconteceu nos últimos anos agrícolas de 

2014/2015 e 2016/2017. A saber:  

Tabela 4: Recursos por fonte – Safra 2014/2015 

Fonte  Projeção 14/15 Porcentagem  
Poupança rural BB 14.710.000.000 60,96% 
FAT e FAT – BNDES 2.350.000.000 9,74% 
FNE 2.266.000.000 9,39% 
Exigibilidade bancária MCR 6.2 2.109.500.000 8,74% 
Poupança Rural Bancos Cooperativos 510.000.000 2,11% 
FNO 839.000.000 3,48% 
FCO 905.000.000 3,75% 
OGU 240.000.000 0,99% 
Funcafé 200.000.000 0,83% 

Total  24.129.500.000 100% 
Fonte: Plano Safra para Agricultura Familiar 2014/2015 

Tabela 5: Recursos por fonte – Safra 2015/2016  

Fonte  Valor  % 

Poupança Rural  11.611.190.200,85 57,96 

FNE 2.218.527.700,96 11,07 
Exigibilidade bancária MCR 6.2 2.155.856.618,29 10,76 

BNDES/FINAME – equalizável 1.353.581.372,33 6,76 

Instrum Hibrido Capital Dívida 830.197.336,91 4,14 

FCO 499.272.973,29 2,49 

FNO 466.749.228,9 2,33 

FAT 435.842.255,69 2,18 

Recursos Livres Equalizáveis 348.610.055,23 1,74 

Tesouro Nacional 98.709.524,72 0,49 

Poupança Rural – Controlados Condições MCR 6.2 13.364.008,13 0,07 

Total  20.031.901.275,31 100,00 
Fonte: Plano Safra para Agricultura Familiar 2016/2017 

Em síntese, o objetivo geral do PRONAF é o financiamento de operações de custeio e 

investimento seja de projetos individuais ou coletivos e visa, dessa forma, a geração de renda 
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para o agricultor familiar. O MDA afirmou que no ano safra 182013/2014, as linhas de crédito 

que foram oferecidas pelo programa foram acessadas por 98% dos municípios brasileiros. 

Assim, ao observar o volume total oferecido para o ano de 2015/2016 como de R$ 28,9 bilhões, 

observa-se uma ampliação quase três vezes maior do que a quantia que era oferecida em 

2003/2004, uma quantia de R$5,1 bilhões. A partir da análise da tabela podemos identificar que 

o programa tem cumprido seu papel quanto a liberação de recursos. 

Tabela 6: Evolução do Montante de Recursos Previstos para o PRONAF  

Ano-Agrícola Valor Aproximado 

em Bilhões (R$) 

2002/2003 2,4 

2003/2004 4,5 

2004/2005 5,1 

2005/2006 7,6 

2006/2007 8,4 

2007/2008 9,1 

2008/2009 10,8 

2009/2010 13 

2010/2011 16 

2011/2012 16 

2012/2013 18 

2013/2014 21,1 

2014/2015 24,1 

2015/2016 28,9 

2016/2017 29,8 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do MDA 

Baseado nos dados acima então observamos, como anteriormente citado, um aumento 

do montante previsto pro PRONAF, o que configurou um maior investimento em diversificação 

em relação a destinação dos recursos, embora ainda haja uma grande concentração, como será 

evidenciado posteriormente. É importante destacar que desde que PRONAF foi lançado, em 

1996, a agricultura familiar passou a ganhar reconhecimento e destaque, no que diz respeito aos 

resultados bem sucedidos obtidos em relação a crédito rural ou entre estudos e pesquisas que 

foram realizados. Assim, o programa tornou-se uma referência para um amplo conjunto de 

questões relacionadas ao desenvolvimento rural. E, a partir de uma maior participação 

governamental foi possível inserir novas políticas e atender novas demandas com a criação de 

novas linhas de ação, como por exemplo o PRONAF mulher. O programa passa a ser entendido 

então como uma estratégia de valorização dessa diversidade existente no meio rural, visando 

                                                           
18Considera-se como um ano safra ou um ano agrícola o período iniciado em 01 de julho de cada ano e 

encerrado em 30 de junho do ano seguinte 
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então combater as desigualdades que foram geradas devido ao processo de modernização da 

agricultura.  

Ao analisarmos as quantidades de contratos que foram fechados ao longo dos anos 

(1994/1995 à 2014/2015) podemos notar que até a safra de 2005/2006 ocorre uma grande 

ampliação, tendo seu valor máximo de contratos 2.546.517, o que pode ser explicado a partir 

de uma mudança de orientação da política adotada no Governo Lula que foi eleito na base de 

um importante programa de reforma agrária e de luta contra a pobreza no campo (Sabourin, 

2007). A partir desse governo, que toma posse em 2003, há um reforço para os programas de 

agricultura familiar (Bianchini, 2015). É importante destacar aqui, que nesse mesmo período 

ocorreu uma maior participação da Região Nordeste quando comparada a outras regiões do 

Brasil.  

Além disso, houve um aumento considerável do volume de recursos aplicado ao longo 

dos anos. Uma outra forma de analisar as mudanças que ocorreram quanto às fontes de 

financiamento de recurso. Inicialmente, no ano de 1960 o SNCR era financiado por três fontes: 

exigibilidade sobre depósitos à vista, empréstimos externos e recursos do Tesouro Nacional. A 

partir de 1970 ocorre uma redução do volume de depósito à vista devido ao aumento da inflação 

e ao longo dos anos 1980 e 1990, reduz as possibilidades de recursos externos. E, a partir dos 

anos 2000, principalmente a partir de 2009, ocorre um crescimento da poupança rural. Todo 

esse aumento de recursos destinados ao apoio da agricultura familiar só foi possível “graças à 

influência dos movimentos sociais sindicais na política do MDA” (Sabourin, 2007). 
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Tabela 7: Número de Contratos e Valor  

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF 

Ano/Safra Quantidade de Contratos Valor em R$ (em milhões) 

1994/1995 2.009 3,4 

1995/1996 184.033 307,4 

1996/1997 295.781 729,7 

1997/1998 533.483 1.337,6 

1998/1999 644.639 1.466,8 

1999/2000 933.770 2.107,5 

2000/2001 847.668 2.165,5 

2001/2002 827.099 2.429,2 

2002/2003 814.052 2.281,2 

2003/2004 1.091.850 3.451,5 

2004/2005 1.710.028 4.640,2 

2005/2006 2.546.517 6.380,8 

2006/2007 2.326.178 7.121,5 

2007/2008 1.713.962 8.124,4 

2008/2009 1.552.844 10.358,5 

2009/2010 1.752.988 12.592,9 

2010/2011 1.598.920 13.325,9 

2011/2012 1.591.191 15.267,2 

2012/2013 2.141.262 18.634,7 

2013/2014 1.903.524 22.283,5 

2014/2015 1.899.060 23.963 

Total  26.910.858 158.972,6 
Fonte: Bacen/Derop/Sicor 

Desde sua criação, em 1996, o PRONAF veio consolidando-se com o passar dos anos 

como a principal política de apoio à agricultura familiar no meio rural. O que podemos 

identificar através da tabela acima é que nesses 20 anos, o PRONAF aplicou cerca de R$ 160 

bilhões em quase 27 milhões de contratos que foram destinados a diferentes tipos de 

agricultores e foram usados para o financiamento de diferentes tecnologias para melhorar e 

desenvolver a categoria familiar. E, embora possamos identificar que ainda hoje exista uma 

‘marginalização’ da agricultura familiar é inegável o esforço que o governo fez para que 

aumentasse o orçamento destinado para ampliar o alcance do financiamento dessa categorial 

social. Corroborando com o que foi dito, identificamos uma análise acerca dos vinte anos 

conforme exposto por Bianchini (2015).  

Ora, uma das justificativas para a criação do PRONAF encontra-se no fato de que os 

pequenos produtores, em sua maioria descapitalizados e com baixa produtividade, não 

dispunham das condições necessárias para acessar o crédito a taxas vigentes do mercado. O 

programa então tinha como objetivo reverter o quadro histórico de exclusão que foi 

característico do modelo agrícola conservador. O discurso do PRONAF, originalmente, 



46 
 

continha um discurso oposto à política de modernização agrícola valorizando o agricultor 

familiar.  

Há décadas relegada a segundo plano e até mesmo esquecida pelo Estado, a agricultura 

familiar e a sua base fundiária – a pequena propriedade – têm sobrevivido em meio à 

competição de condições e recursos orientados para favorecer a grande produção e a grande 

propriedade – setores privilegiados no processo de modernização da agricultura brasileira. O 

aumento da produtividade, associado ao consumo de tecnologia, tem fundamentado a ação e 

o discurso modernizadores até aqui. É nesse sentido que a proposta de um programa de 

fortalecimento da agricultura familiar voltado para as demandas dos trabalhadores –

sustentado em um modelo de gestão social em parceria com os agricultores familiares e suas 

organizações– representa um considerável avanço em relação às políticas anteriores. Tal 

tentativa de ruptura é intencional e explícita no próprio texto do Pronaf, quando ele chama a 

si o desafio de construir um novo paradigma de desenvolvimento rural para o Brasil, sem os 

vícios do passado (Carneiro, 1997). 

Embora a versão original do programa buscasse alterar a lógica história de concentração 

de crédito para a categorias mais capitalizadas, na prática não se verificou. Isso porque 

ocorreram alterações normativas ao longo do tempo. Segundo Saron e Hespanhol (2012), 

ampliou-se o limite da renda bruta anual, o que permitiu que segmentos mais capitalizados da 

agricultura familiar fossem inseridos no programa passando a ser os principais beneficiários. 

Tais alterações promoveram mudanças no que diz respeito à mudança na dinâmica do programa 

seja quanto à distribuição de recursos entre os agricultores, regiões ou produtos agrícolas.  

Porém, devido a essa lógica concentradora, foi introduzida a especialização produtiva em 

detrimento da policultura (Saron e Hespanol, 2012). A especialização produtiva é, segundo 

Schneider et al (2004) a situação na qual o produtor familiar é levado a plantar o que o programa 

financia. Isso porque   

A concessão de crédito rural subsidiado a agricultura familiar é um instrumento limitado para 

a promoção de um modelo de desenvolvimento rural não-produtivista, conforme foi 

preconizado nos primeiros documentos do PRONAF, pois nos moldes da distribuição do 

crédito o sistema de exigibilidade seguido pelas instituições financeiras acaba reforçando a 

concentração do crédito nas atividades agropecuárias mais rentáveis e nos agricultores 

familiares mais capitalizados que resultam em melhores resultados, menor custo operacional 

e menores riscos de inadimplência para as instituições financeiras (Saron e Hespanhol, 2012). 

De acordo com o DIEESE; NEAD; MDA (2011), os cultivos que absorviam mais o 

crédito de custeio eram: milho (R$1,2 bilhões), a soja (R$906,6 milhões), o café (R$613,7 

milhões), o trigo (R$191,5 milhões), a mandioca (R$ 181 milhões), o arroz (R$ 156,7 milhões) 

e feijão (R$ 98 mil). Ou seja, podemos identificar a importância das commodities no que diz 

respeito à distribuição de recursos. Assim, enquanto os cultivos voltados para exportação 

recebem uma grande atenção, o mesmo não acontece com os que são voltados para o mercado 

interno, que têm uma presença secundária. 
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No que diz respeito a distribuição espacial de recursos, é possível identificar uma 

diferença significativa quanto à contratação do PRONAF. Assim, ao observar a figura 1, é 

possível perceber que os recursos não estão sendo distribuídos de forma igual no território 

brasileiro, refletindo assim uma concentração dos mesmos em território nacional. Não obstante, 

Guanziroli (2007) avaliou que após dez anos de execução do PRONAF, o programa havia 

alcançado grande parte do território nacional com ampliação do montante de recursos 

financiado, desenvolvendo programas especiais para atendimento de novas categorias e 

desempenhando o papel de assistência técnica de modo a reforçar a própria infraestrutura fosse 

de agricultores ou fosse dos municípios e regiões onde era possível identificar o programa. 

Assim, apesar de em termos relativos ter ocorrido um processo de desconcentração das 

aplicações financeiras, de forma geral, constata-se que a distribuição de recursos se deu de 

forma desigual.  

Figura 1: Distribuição espacial dos recursos do PRONAF, em nível municipal (2000-2010) 

 

Fonte: Castro et al (2014) via MDA. 

Em termos regionais e sociais, o PRONAF sofre críticas devido a uma forte 

concentração de recursos para a região Sul. Segundo Guanziroli (2007) em sua análise de dez 
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anos do programa em concordância com o estudo da FAO/INCRA (1996) as regiões mais 

pobres deveriam receber assistência agrária e social e não de crédito. Considerando assim a 

política de crédito como um contrassenso visto que não há atividade para que sustente ou 

demande uma política de crédito. Assim, era necessário resolver problemas básicos como 

saúde, questão da terra, educação antes do crédito.  

A justificativa para tal intervenção antes social se dá devido à existência de 

estabelecimentos familiares mais pobres que possuem renda monetária negativa, 

principalmente quanto analisada as famílias que têm sua produção voltada à subsistência. A 

renda total do estabelecimento se torna positiva, no entanto, ao incluir o autoconsumo. Mediante 

ao exposto, muitos agricultores acabam utilizando os recursos de forma externa ao 

estabelecimento, segundo Guanziroli (2007), principalmente com venda de serviços e 

aposentadoria, gerando assim alimentos destinado ao seu consumo. Mesmo que tal atividade 

não aumente a renda monetária dos mesmos permite que o agricultor, já fragilizado, não tenha 

gastos ao compra-los no comércio. 

A hipótese defendida aqui é que apesar de se terem passado mais dez anos desde a 

análise acima, não houve muitas mudanças quanto à distribuição de recursos para as regiões 

brasileiras. O que evidencia que os agricultores que foram “relegados à própria sorte” 

continuaram a margem do processo. Para justificar a hipótese, faremos agora a análise da Tabela 

8. 
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Tabela 8 - Número de contratos por Região brasileira  

Safra               Região 

 

 Norte Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste 

1999/2000 

2000/2001 

2001/2002 

2002/2003 

2003/2004 

2004/2005 

2005/2006 

2006/2007 

2007/2008 

2008/2009 

2009/2010 

2010/2011 

2011/2012 

2012/2013 

2013/2014 

2014/2015 

Total  

42.123 

29.474 

21.773 

26.765 

52.733 

54.221 

62.989 

105.455 

107.777 

76.358 

112.821 

91.841 

85.778 

82.703 

106.928 

88.755 

1.148.494 

535.589 

485.974 

491.307 

444.945 

472.278 

509.997 

535.093 

554.527 

570.631 

544.566 

660.395 

539.635 

534.071 

710.788 

555.316 

535.759 

8.680.871 
 

98.485 

103.545 

105.844 

101.028 

155.803 

214.014 

283.888 

285.144 

250.135 

270.880 

276.181 

252.370 

262.468 

284.146 

294.385 

288.809 

3.527.125 

34.821 

33.086 

36.838 

32.776 

56.303 

57.381 

59.364 

57.472 

57.009 

51.198 

56.157 

52.205 

52.842 

51.535 

59.825 

63.090 

811.902 

222.391 

195.323 

171.091 

208.371 

354.732 

874.414 

1.605.183 

1.323.580 

728.410  

609.842 

647.434 

652.771 

666.130 

1.012.003 

887.070 

922.647 

11.081.392 
Fonte: Elaboração própria via dados do Bacen/Derop/Sicor 

 Como forma de tornar mais visual a análise, graficamente teríamos: 

Gráfico 1 Porcentagem de Contratos por Região 

 

Fonte: Elaboração Própria  

A partir dos dados disponíveis na tabela anterior podemos identificar a variação no 

número de contratos, assim a evolução do Norte foi de 52,54%, enquanto Sul foi de 0,03%, o 

Sudeste por sua vez teve uma variação de 65,9%, o Cento Oeste 44,80% e, por fim, o Nordeste 

5%

34%

14%3%

44%

NÚMERO DE CONTRATOS 

Norte Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste
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75,9%. Assim, podemos notar no que diz respeito aos contratos houve uma aumento ínfimo 

para a Região Sul enquanto houve um grande aumento para o Nordeste do país.  

Assim, ao analisarmos a quantidade de contratos que foram assinados no decorrer dos 

vintes anos do programa, podemos identificar que houve, a partir da safra de 2004/2005 uma 

maior contratação do PRONAF por parte da Região Nordeste. Essa região foi seguida por Sul, 

Sudeste, Centro Oeste e Norte. O que pode ser facilmente explicado pelo fato de que o Nordeste 

concentra o maior número de agricultores familiares do país, que ocupam mais da metade dos 

4,4 milhões de empreendimentos familiares brasileiros, segundo o Censo Agropecuário (2006). 

Porém, é preciso fazer uma análise no que diz respeito ao valor em reais que esses contratos 

representam, justificado pelo fato de que o estudo se propõe a fazer uma análise quanto à 

liberação de recursos. A saber:  

 

Tabela 9: Valor em reais do número de contratos do PRONAF (Em milhões) 

Safra               Região 

 

 Norte Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste 
1999/2000 

2000/2001 

2001/2002 

2002/2003 

2003/2004 

2004/2005 

2005/2006 

2006/2007 

2007/2008 

2008/2009 

2009/2010 

2010/2011 

2011/2012 

2012/2013 

2013/2014 

2014/2015 

Total  

107,2 

78,6 

81,5 

121,1 

231,12 

242,5 

351,3 

551,8 

525,4 

480,5 

925,5 

877,8 

1.039,3 

1.192,3 

1.827,2 

1.801,7 

10.434,9 

1.161,9 

1.234,9 

1.417,4 

1.258,3 

1.637,5 

2.199,2 

2.612,4 

3.065,9 

4.236,7 

5.778,9 

6.576,7 

7.026,7 

8.047,5 

9.514,1 

10.958,5 

11.916 

78.643 
 

360,3 

369,2 

408,7 

395,7 

693,3 

862,6 

1.208,7 

1.373,9 

1.600,6 

2.280,7 

2.781,4 

2.939,2 

3.339,06 

3.848,8 

4.635,5 

4.895,4 

31.993,2 

169,2 

175,2 

257,16 

212,4 

321,5 

351,9 

424,02 

429 

461,5 

622,7 

821,7 

901,52 

1.006,6 

1.108,5 

1.487,3 

1.853,9 

10.604,5 

307,8 

306,7 

263,4 

293,3 

568,0 

983,9 

1.784,39 

1.700,7 

1.300,2 

1.195,6 

1.487,6 

1.580,6 

1.834,5 

2.967,3 

3.374,8 

3.495,9 

23.445,2 

Fonte: Elaboração própria via dados do Bacen/Derop/Sicor 

 Novamente, como forma de compreender visualmente, apresenta-se um gráfico das 

porcentagens, a saber: 
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Gráfico 2 Porcentagem da liberação dos recursos do PRONAF 

 
Fonte: Elaboração Própria 

O que identificamos aqui, agora a partir da liberação de recursos, é uma tendência 

concentradora na Região Sul. Ao analisarmos o número de contratos e a quantidade de recursos 

liberados, há uma inversão. Visto que o Nordeste apesar de possuir mais contratos (44%) o Sul 

recebe 51% dos recursos que são direcionados para o programa. Para Mattei (2005) a 

concentração na Região Sul, desde o início do programa, é justificado pelo fato de que é 

justamente nessa região que concentram-se as cadeias agroindustriais como também há uma 

organização dos agricultores familiares. Para alguns autores, a crítica ao programa é feita 

justamente por essa concentração na distribuição de recursos, concentrando-se assim nas áreas 

de maior peso econômico. Petrelli (2004) resume bem a crítica feita a tal característica ao 

afirmar que o Programa estaria então privilegiando a propriedade familiar “eficiente”. Portanto, 

novamente a característica conservadora é evidenciada nesse processo. O que pode-se 

identificar então é uma alta concentração sobre o total financiado para, por exemplo, fumo e 

soja enquanto há uma baixa participação quando comparado a produção de arroz e feijão que 

são voltados para o mercado externo. 

Assim, de acordo com o último Anuário Estatístico de Crédito Rural (2012), de um total 

financiado de R$ 5.349.317.025,48, aproximadamente 30% foi destinado para o milho (R$ 

1.602.715.813,45) e cerca de 26% (R$ 1.385.745.515,56) destinado para soja. Enquanto por 

sua vez a participação do arroz foi de apenas 3% (R$ 150.639.347,00) e o feijão, por sua vez, 

apresenta uma participação ainda menor, cerca de 1,3% (R$ 65.737.610,74). 

7%

51%20%
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Uma maneira de também explicar o porquê de boa parte dos recursos encontrar-se na 

mão dos agricultores mais capitalizados é pelo fato de as normas de concessão de crédito terem 

sido igualmente aplicadas para todo o país, principalmente quando analisada a questão bancária 

uma vez que a grande burocracia dessas instituições prejudicava os agricultores mais 

necessitados ao exigir, por exemplo, garantias.  

Embora haja dificuldade em encontrar dados que mostrem qual grupo tem maior 

participação na distribuição do montante de recursos, o MDA/SAF evidencia a grande 

participação do Grupo D, que são os agricultores já consolidado. Porém, também é possível 

identificar que tem ocorrido um crescimento na modalidade de crédito para investimento, no 

qual o financiamento é destinado para modernização de infraestrutura, por exemplo. Além disso 

é possível perceber também que novos grupos têm ganhado visibilidade como é o caso do 

Grupos A e B, lembrando que o grupo A são os assentados de reforma agrária enquanto o B 

são os remanescentes de quilombos, com renda bruta anual de até R$ 2.000,00. As informações 

analisadas evidenciam aqui que, embora tenha ocorrido uma ampliação no número de contratos 

e no valor do montantes destinado a esse programa, a distribuição de crédito do PRONAF, 

desde sua origem é marcada pela desigualdade.  

Segundo o DIEESE; NEAD; MDA (2011)19, os grupos C, D, E e AF20 absorviam 76,4% 

do montante de recursos do PRONAF no ano agrícola 2009/2010. Enquanto os demais grupos 

eram beneficiados apenas com 24,6% do montante dos recursos do programa. Identifica-se, 

dessa maneira, um quadro de concentração dos recursos nos segmentos mais capitalizados. 

Tabela 10 – Participação dos diferentes grupos de agricultores no montante de recursos 

do Pronaf (em %) 

Grupos 1999 2006 2008 2011 

A + AC 15 7 4 5 

B 0 8 5 6 

Demais 85 85 91 89 
Fonte: SAF – MDA via Mattei (2015) 

 As informações apresentadas evidenciam assim a concentração do volume de recursos. 

É importante destacar aqui que a nomeação “Demais” corresponde aos grupos C, D e E. Sendo 

assim, é possível identificar que desde o início do Programa, existe uma seletividade em termos 

do público que é beneficiado, o que acaba por colaborar na argumentação de que o PRONAF 

adquiriu um viés produtivista, conforme já salientado por alguns autores. Registra-se aqui que 

                                                           
19Foi usado o ano de 2011 como referência pelo fato de não ter acesso a dados mais recentes.  
20 São os agricultores familiares com renda bruta anual acima de R$ 6mil e até R$ 180 mil. 
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a partir do ano de 2011 não é mais possível obter informações separadas de acordo com os 

diferentes grupos de enquadramento do programa, dificultando assim a análise.  

 Ora, ao perceber que em 2011 o grupo A e A/C receberam apenas 5% do total de 

recursos disponíveis para o programa, podemos apontar que é encontrado aqui uma dificuldade 

desse segmento, principalmente quanto a dificuldade em obter esses recursos financeiros. A 

baixa participação desse grupos consegue explicar parte dos problemas relacionados quanto a 

produtividade de áreas de assentamentos de reforma agrária, uma vez que os recursos deveriam 

ser usados para investir no processo de expansão da produção (Mattei, 2015). 

 O grupo B, que é composto pelos agricultores de baixa renda, apresentou uma melhoria 

quanto a sua participação, porém a presença dessa categoria ainda é baixíssima. O que pode-se 

afirmar a partir das informações disponíveis é que os grupos mais vulneráveis (A, A/C e B) 

participa com menos de 11% do total de recursos disponíveis, embora seja a maior parte de 

agricultores familiares segundo o Censo Agropecuário (2006), correspondendo a 

aproximadamente 70% dos agricultores familiares. 

3.1 Limites, dificuldades e críticas ao PRONAF  

Apesar de constantes evoluções do Programa, o último Censo Agropecuário (2006) 

identificou que aproximadamente 82% dos estabelecimentos onde é vigente o modelo familiar 

não teve acesso aos recursos do PRONAF. Entre os principais problemas que inviabilizam a 

captação dos mesmos, identificamos: a exigência de garantias pelas instituições bancárias que 

não podem ser atendidas pelos agricultores familiares; a falta de informações sobre o programa 

e sobre como efetivamente podem obter os recursos; o excesso de burocracia e a falta de 

pagamento de empréstimos feitos anteriormente. 

Um outro limite encontrado no programa é a dualidade que se apresenta quanto ao 

alcance do programa, uma vez que ocorre uma distribuição desigual de recursos com grande 

concentração nas regiões mais capitalizadas, ao mesmo tempo que em que o programa vem 

avançando quanto à preocupação em atender a parcela mais marginalizada desses agricultores. 

Isso é comprovado ao analisarmos o aumento do número de contratos para as regiões mais 

pobres, embora seja necessário avançar mais quanto ao alcance desse programa, há uma 

preocupação em promover melhorias. Ainda no que diz respeito ao acesso dos agricultores 

familiares mais pobres, ainda é possível identificar as instituições financeiras dificultado essa 

captação de recursos.  
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Quanto ao seu direcionamento do financiamento, historicamente, uma característica é a 

concentração dos recursos por parte dos poucos agricultores mais capitalizados. Mesmo com 

uma política pública voltada para a parcela mais necessitada, a concentração ainda é evidente. 

O programa, de certa forma, acabou acompanhando a tendência histórica e concentradora do 

crédito rural. De forma notória, o investimento acabou sendo, em grande parte, em produtos de 

monocultura como a soja ou o milho, por exemplo. Esses produtos são destinados para o 

atendimento de uma demanda externa e, em geral, a produção dos mesmos se dá em regiões 

mais capitalizadas. O que explica o fato do grande direcionamento de recursos para o Sul do 

país e o crescimento do Centro Oeste.    

O crescimento da participação do Centro Oeste é explicado pelo processo de 

espacialização da produção de soja no Brasil. Anteriormente a expansão era na região Sul 

porém, entre os anos de 1980 e 2009 observa-se um deslocamento para os cerrados, no Centro 

Oeste, cerrado mineiro e também cerrado nordestino. E, atualmente, sobressai a região 

amazônica, especialmente na região de Humaitá e a região do Pará (Santarém). Aqui, vale a 

pena pontuar que, boa parte de toda a soja que é produzida nos Cerrados, em particular no Mato 

Grosso, é destinado ao mercado externo e também ao processamento industrial, com destaque 

para a fabricação de biodiesel. Somado a isso tem ocorrido uma maior participação do capital 

estrangeiro neste setor, associada a uma forte venda de terras para estrangeiros, a partir da crise 

de 2008.21 

Há uma preocupação relacionada ao elevado custo do programa e Guanziroli (2007) 

destaca tal preocupação, evidenciando que embora quando feita uma análise em relação aos 

atrasos de pagamento e de inadimplência não sejam encontrados altos índices, isso se deve, em 

boa parte, a renegociação e novos prazos de vencimento. O autor ainda afirma que entre os 

fatores que influenciam negativamente o processo de geração de renda dos agricultores estão: 

(i) falta de assistência técnica ou baixa qualidade da AT; (ii) dificuldades no gerenciamento dos 

recursos do crédito; (iii) falta de visão sistêmica dos técnicos e (iv) falta de integração nos 

mercados, de estrutura de comercialização e de agregação de valor.  No que diz respeito a falta 

de assistência técnica, segundo Guanziroli (2007) os técnicos, por vezes, não entendiam a 

necessidade do agricultor familiar. Os cálculos de rendimento eram feitos de forma diferente 

da realidade do pequeno agricultor. Dessa forma, eles passaram a ter dificuldade em devolver 

                                                           
21 Trata-se de uma disputa territorial como um fenômenos global, conhecido na literatura como “land 

grabbing”, “acaparamiento” ou “extranjerización” de terras, especialmente a partir de 2008, em função da demanda 

por alimentos, agroenergias, e matérias-primas.  Para maiores informações ver Sauer & Leite (2012). 
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o empréstimo. Além disso, havia uma incapacidade dos mesmos de atender as demandas que 

eram colocadas para eles. 

Ora, ao mesmo tempo em que o programa se propõe a promover e gerar avanços para o 

agricultor familiar que foi historicamente marginalizado, o programa apresenta forte 

concentração de recursos em termos sociais e regionais. Junto com esse processo de 

concentração, é preciso reconhecer a heterogeneidade da agricultura brasileira e, 

consequentemente, de seus produtores. Desse modo, analisar as particularidades e 

especificidades de modo a destinar subsídio que seja capaz de promover uma mudança efetiva.  

Além disso, uma outra crítica que pode ser feita, com base nos dados do MDA (2008) é a do 

predomínio de recursos no crédito de custeio22 quando comparado, por exemplo, a realização 

de investimento, o que acaba caracterizando um viés produtivista ligado a lógica dominante. 

Fora a crescente especialização a qual os agricultores, de certa forma, foram submetidos.  

Tabela 11 Número de Contratos e Montante de Recursos do PRONAF por finalidade de 

financiamento  

Ano Modalidade Contratos Montante (R$ 1,00) 

1999 Custeio 

Investimento 

690.871 

100.806 

1.463.973.705,98 

312.977.714,07 

2006 Custeio 

Investimento 

899.348 

1.652.149 

3.607.376.483,69 

3.568.654.093,64 

2012 Custeio 

Investimento 

658.347 

1.164.860 

7.441.385.677,01 

.917.592.476,11 
Fonte: BACEN Anuário Estatístico 2012 apud Mattei (2015) 

Apesar disso, a partir do ano safra 2008/2009 ocorre uma ampliação da participação do 

crédito de investimento. Essa ampliação, segundo Mattei (2015) relaciona-se com a condução 

da política no Governo Lula, especialmente devido ao enfrentamento de uma crise 

macroeconômica. Como forma de aumentar à demanda doméstica, no âmbito do PRONAF, 

ainda segundo o autor, o programa “Mais Alimentos” surge. E, para a ampliação do mesmo, foi 

necessário um investimento em máquinas e equipamentos de médio e pequeno porte. Porém, o 

questionamento a ser feito aqui diz respeito a lógica conservadora da modernização agrícola. 

Assim, o que é possível identificar é que essa mudança no que diz respeito a modalidade de 

crédito é positiva. Entretanto é importante ressaltar aqui que em períodos anteriores a lógica 

adotada, principalmente quanto a “modernização da agricultura familiar” acabou levando a um 

                                                           
22O PRONAF Custeio é um crédito de curto prazo, com reembolso em até um ano para custeio produtivo 

e até dois anos para custeio agrícola. Enquanto por sua vez o PRONAF Investimento é um crédito de longo prazo, 

que tem como finalidade o financiamento de investimento dos agricultores familiares para modernização, 

ampliação da infraestrutura e de serviços.  
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processo excludente e monocultor, é necessário, portanto, atentar evitar que a categoria familiar 

volte a ocupar um espaço secundarizado.  
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Considerações Finais  

O presente trabalho procurou analisar, de forma geral, a evolução do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar ao longo dos vinte anos de existência. Para tal, foi 

apresentado um breve histórico de como se deu todo o processo até o desenvolvimento de uma 

política pública que fosse efetiva para o reconhecimento da categoria familiar no Brasil. Além 

disso, buscou apresentar a importância desse segmento para o desenvolvimento do Brasil e 

fortalecimento do meio rural.  

Efetivamente, o público atingido pelo PRONAF deixa a desejar quanto a idealização 

inicial mesmo que tenham ocorridas mudanças estratégicas que visavam uma melhoria do 

programa. As dificuldades encontradas como, por exemplo, carência de assistência técnica e 

concentração de recursos nas regiões mais capitalizadas acabam por confirmar a hipótese inicial 

do trabalho. No entanto, não deve-se olhar apenas as dificuldades encontradas uma vez que as 

melhorias e os avanços conquistados pelo programa são evidentes.  

Além disso, o programa se transformou, e hoje é em um dos principais instrumentos de 

políticas públicas de apoio a produção familiar no Brasil, garantindo participação a um 

segmento que historicamente ficou marginalizado ao acesso a créditos. Destaca-se aqui também 

o fato de que tal programa tem sido aperfeiçoado ao longo dos anos, com aumento das linhas 

de crédito além da evolução do montante de recursos.  

A partir da análise feita foi possível identificar um crescente avanço quanto a liberação 

de contratos, além de uma evolução significativa da agricultura familiar. Apesar de tímida, é 

possível identificar elementos que nos permite supor que a concentração de recursos na Região 

Sul vem perdendo força, ao menos no que diz respeito a contratação do programa. Além disso, 

é possível identificar um esforço, por parte do governo, em garantir uma melhor distribuição 

dos recursos. O grande problema é que boa parte desse recurso é agora redistribuído para as 

Regiões que permanecem tendo como característica principal a exportação de commodities. 

O próprio financiamento incentiva a agricultura moderna, especialmente as que se 

articulam a commodities. Dessa forma, cada vez mais identifica-se uma especialização 

produtiva. Logo, há uma lógica produtivista do programa, que pouco alterou o antigo modelo 

de modernização conservadora, conforme abordado por vários estudos já realizados sobre o 

programa (Wesz, Grisa & Buchweitz, 2014; Aquino, 2009; Aquino & Schneider, 2010; 

Magalhães & Abramovay, 2006).  
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A partir desses elementos que foram identificados é possível perceber que apesar dos 

avanços, o programa ainda não atingiu a sua estrutura de funcionamento ideal. Passados vinte 

anos desde sua elaboração problemas como a dificuldade de acessos as instituições bancárias 

permanecem. Tal fato evidencia que o programa continua seguindo a forma tradicional do 

sistema de crédito rural, onde os interesses dos agentes financeiros continuam sendo 

assegurados.  

A falta de dados do Censo Agropecuário, que deveria ter saído no ano de 2016, dificulta 

a análise no que diz respeito a evolução da agricultura familiar como um todo. Porém, abre-se 

espaço para o aprofundamento desse estudo futuramente, de modo a responder os 

questionamentos que ainda permanecem.  

É possível identificar que o PRONAF tem cumprido seu maior objetivo: melhorar 

condição de vida e garantir aumento da produção, gerar emprego e renda e modernizar o sistema 

produtivo, sendo um instrumento imprescindível que colaborou de forma significativa para 

melhoria do meio rural. Conforme identificado por Guanziroli (2007) e Alvarenga (2015). 

Porém, dada as suas limitações, principalmente quanto à abrangência e 

operacionalização, é possível concluir que as mudanças efetivamente realizadas não 

conseguiram gerar mudanças consistentes no meio rural. De certa forma, todos esses problemas 

poderiam ser resolvidos e superados com intervenções governamentais. No contexto de 

incerteza política que encontramo-nos atualmente, com a extinção do MDA, por um lado, e 

uma revalorização do agronegócio e um crescente investimento na atividade exportadora, por 

outro lado, cabe questionar se será possível avançar e melhorar a condição do agricultor 

familiar, historicamente marginalizado, ou não.  

Questões como segurança alimentar versus segurança energética; apropriação da 

riqueza pelo capital internacional; e a falta de regulamentação por parte do Governo Federal 

para a venda ao capital estrangeiro de vastas propriedades rurais tem ganhado destaque no atual 

cenário brasileiro, além do crescente número de estrangeirização na propriedade fundiária do 

Brasil. Todas essas medidas sendo tomada a partir de um discurso de desenvolvimento. Cabe 

aqui a pergunta: desenvolvimento para quem? 
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