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RESUMO 

 
A pesquisa tem como objetivo central a análise da contribuição do Pronaf às 
alterações do espaço rural do Semiárido piauiense, através de suas linhas de ação 
como política pública direcionada para a agricultura familiar, apoiado nos seguintes 
pressupostos: compreensão do papel do estado capitalista na produção e 
regionalização do espaço e as transformações no espaço rural e suas relações com 
o urbano a partir das políticas públicas. Discussão das políticas públicas para a 
agricultura familiar, no caso do Pronaf. Análise da atuação do Pronaf no Aglomerado 
12, recorte territorial e empírico da pesquisa, considerando seus objetivos, linhas de 
ação e categorias de produtores. Reflexão sobre a atuação do programa à luz da 
realidade do Semiárido piauiense, sua contribuição para a geração de trabalho e 
renda, diversificação da produção, reforma agrária e inserção do agricultor familiar 
no mercado. Para obter os dados primários, utilizou-se da entrevista estruturada 
com agricultores familiares pronafianos nos 14 municípios do Aglomerado 12, com 
os agentes mediadores do programa no Estado, no Território e no Aglomerado. Os 
dados de fonte secundária sobre o programa foram obtidos junto ao portal da SAF, 
Delegacia do MDA do Piauí, na Secretaria Executiva Estadual do Pronaf, no Plano 
de Ação para o Desenvolvimento da bacia do Parnaíba, no documento Projeto 
Cenários Regionais do Piauí e no Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável 
do Território Vale do Guaribas. Para fundamentação do trabalho, realizou-se 
pesquisa bibliográfica com a leitura de vários autores que abordam o tema, além da 
pesquisa em documentos oficiais do governo federal e estadual. Concluiu-se que, 
apesar do Pronaf não estar se desenvolvendo de acordo com seus objetivos e linhas 
de ação no Semiárido piauiense, o programa vem contribuindo para alterações do 
espaço rural do Aglomerado 12, através do repasse de empréstimos aos agricultores 
familiares, permitindo que eles adquiram produtos e utilizem serviços que antes não 
lhes era acessíveis. O espaço rural está mais dinâmico à medida que passa a existir 
maior circulação de dinheiro, pessoas e mercadorias em uma relação de 
interdependência e complementaridade com o espaço urbano no Aglomerado e no 
Território. No entanto, os agricultores familiares ainda continuam dependentes dos 
comerciantes atravessadores, que ficam com o lucro dos produtos adquiridos a 
preços baixos e explorando a mão-de-obra familiar, que continua sem trabalho 
mesmo com os recursos do Pronaf e, de forma indireta, beneficiam-se dos recursos 
do programa. 
 
Palavras-chaves: PRONAF. Espaço Rural. Políticas Públicas. Semiárido. Estado. 
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ABSTRACT 

 
The research has as central objective to analyze the contribution of Pronaf to the 
alterations of the rural space of Piauiense Semiarid, through its line of actions as 
public policy addressed to familiar agriculture, supported by the following 
assumptions: understanding the role of the state in capitalist production and 
regionalization of space and the changes in rural areas and their relations with the 
urban space through public policies. Discussion of public policies to familiar 
agriculture, in the case of Pronaf. Analysis of Pronaf actuation in Aglomerado 12, 
territorial and empirical clipping of the research, considering its objectives, line of 
actions and categories of producers.  Reflection about the program actuation face to 
the reality of Piauiense Semiarid, its contribution to the generation of work and 
income, diversity of production, agrarian reformation and the insertion of the familiar 
farmer in the market.  To obtain the primary data, it was used a structured interview 
with pronafians familiar farmers in the 14 towns of Aglomerado 12, with mediator 
agents of the program in the State, in the Territory and in the Aglomerado. The data 
from secondary source about the program were obtained from the SAF website, MDA 
delegacy of Piauí, in the State Executive Secretary of Pronaf, in the Plan of Action to 
the Development of Parnaiba Basin, in the document Piaui Regional Scenery Project 
and in the Plan of Territorial Sustainable Development of Guaribas Valley Territory. 
To founding the work, a bibliographic research was undertaken with the reading of 
several authors that approach the subject, besides the research in official documents 
of the federal and state government. It was concluded that, although the Pronaf is not 
developing according to its objectives and lines of action in the Piauiense Semiarid, 
the program is contributing to alterations in the rural space of Aglomerado 12, 
through the on-lending to familiar farmers, allowing them to acquire products and use 
services that were unavailable to them before. The rural space is more dynamic as a 
bigger circulation of money, people and goods is taking place in a relationship of 
interdependence and complementarities with the urban space in the Aglomerado and 
in the Territory.  However, the familiar farmers still continue dependent on merchant 
middlemen, who get the profit of the products acquired at low prices and exploiting 
the familiar labor, that is still jobless even with the Pronaf resources, and, indirectly, 
benefit themselves from the program resources.  
 
Key-words: PRONAF. Rural Space. Public Policies. Semiarid. State.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

8 

RESUMEN 
 
La pesquisa tiene como objetivo central el análisis de la contribución del Pronaf a las 
alteraciones del espacio rural del Semiárido piauiense, a través de sus líneas de 
acción como política pública direccionada para la agricultura familiar, apoyado en los 
siguientes presupuestos: comprensión del papel del estado capitalista en la 
producción y regionalización del espacio y las transformaciones en el espacio rural y 
sus relaciones con lo urbano a partir de las políticas públicas. Discusión de las 
políticas públicas para la agricultura familiar, en el caso del Pronaf. Análisis de la 
actuación del Pronaf en el Aglomerado 12, recorte territorial y empírico de la 
pesquisa, considerando sus objetivos, líneas de acción y categorías de productores. 
Reflexión sobre la actuación del programa a la luz de la realidad del Semiárido 
piauiense, su contribución para la generación de trabajo y renta, diversificación de la 
producción, reforma agraria e inserción del agricultor familiar en el mercado. Para 
obtener los datos primarios, se utilizó de la entrevista estructurada con agricultores 
familiares pronafianos en los 14 municipios del Aglomerado 12, con los agentes 
mediadores del programa en el Estado, en el Territorio y en el Aglomerado. Los 
datos de fuente secundaria sobre el programa fueron obtenidos junto al portal de la 
SAF, Delegacía del MDA del Piauí, en la Secretaria Ejecutiva Estatal del Pronaf, en 
el Plan de Acción para el Desarrollo de la bacía del Parnaíba, en el documento 
Proyecto Escenarios Regionales del Piauí y en el Plan de Desenvolvimiento 
Territorial Sustentable del Territorio Valle de Guaribas. Para fundamentación del 
trabajo, se realizó pesquisa bibliográfica con la lectura de varios autores que 
abordan el tema, además de la pesquisa en documentos oficiales del gobierno 
federal y estatal. Se concluye que, a pesar del Pronaf no estar desarrollándose de 
acuerdo con sus objetivos y líneas de acción en el Semiárido piauiense, el programa 
viene contribuyendo para alteraciones del espacio rural del Aglomerado 12, a través 
del repase de préstamos a los agricultores familiares, permitiendo que ellos 
adquieran productos y utilizen servicios que antes no les eran accesibles. El espacio 
rural está más dinámico a medida que pasa a existir mayor circulación de dinero, 
personas y mercaderías en una relación de interdependencia y complementariedad 
con el espacio urbano en el Aglomerado y en el Territorio. Sin embargo, los 
agricultores familiares todavía continuan dependientes de los comerciantes 
atravesadores, que quedan con la ganancia de los productos adquiridos a precios 
bajos y explotando la mano-de-obra familiar, que continúa sin trabajo incluso con los 
recursos del Pronaf y, de forma indirecta, se benefician de los recursos del 
programa. 
 
Palavras-Claves: PRONAF. Espacio Rural. Políticas Públicas. Semiárido. Estado. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Estado tem grande importância como agente orientador-disciplinador da 

produção do espaço e do território. Tal fato vem sendo demonstrado em todas as 

etapas do capitalismo, ora de forma mais visível e direta, ora de forma dissimulada. 

Alguns teóricos vêm discutindo as questões relativas à produção do espaço e do 

território, a exemplo de Lefebvre (1978b; 1976), Santos (1986), Harvey (2004), 

Raffestin (1993), Haesbaert (1997; 2004) e Saquet (2007), os que elaboraram 

teorias que permitem compreender o espaço a partir das relações sociais de 

produção, da reprodução ampliada do capital presente na divisão social e territorial 

do trabalho. Auxiliam, portanto, a compreensão da produção do espaço geográfico 

que se revela no processo produtivo, tanto no espaço urbano quanto no rural. 

O espaço rural brasileiro tem passado por várias transformações nas últimas 

décadas (modernização tecnológica, valorização da agricultura familiar). Essa 

dinâmica vem estimulando o debate em torno da relação Estado/espaço, 

proporcionando  novas formas de se pensar o desenvolvimento rural sustentável, em 

especial, as  que se refletem nas   recentes políticas públicas destinadas à 

agricultura familiar, setor historicamente excluído das políticas públicas implantadas 

na agricultura ao longo dos anos, o que a tornou , dentro da  dimensão capitalista de 

produção, uma modalidade  considerada atrasada e pouco produtiva. 

No Brasil, as políticas de planejamento e gestão do Estado para os espaços 

rural e urbano sempre ocorreram de forma separada, privilegiando somente o 

planejamento do urbano, isolado do rural, em decorrência da valorização da 

indústria como forma de alavancar o desenvolvimento do País e resolver os 

problemas econômicos e sociais. Privilegiando sua localização inicial nas grandes 

cidades, as políticas de planejamento do espaço promoveram um crescimento 

desordenado das cidades, transformando o espaço rural, não capitalizado, em um 

grande vazio demográfico. No entanto, nas últimas décadas do século XX, os 

problemas sociais tanto do campo quanto da cidade se agravaram de forma 

alarmante: violência, extrema pobreza, alto índice de desemprego e subemprego, 

contribuindo para a formação de imensos bolsões de miseráveis nas pequenas, 

médias e grandes cidades. 
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Além disso, intensificou-se a violência no campo e a reação dos camponeses 

através da organização em movimentos sociais que passaram a eleger a cidade 

como palco de suas lutas. No novo cenário, o poder público vem sendo obrigado a 

repensar novas estratégias de planejamento, para o desenvolvimento rural a partir 

de um enfoque territorial, visando privilegiar setores antes excluídos do processo 

(assentados, agricultores familiares, quilombolas, comunidades ribeirinhas e outros). 

A adoção de uma política pública voltada especialmente para a agricultura 

familiar (PRONAF), e a preocupação com o desenvolvimento rural sustentável, com 

a inserção da abordagem territorial nas políticas públicas, tomam impulso no país a 

partir de 2003. Essa política foi reforçada pela criação do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) que, por intermédio da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT), vem implantando no País um novo paradigma 

para o desenvolvimento. O MDA propõe, no âmbito do projeto de Governo Lula 

(2003), a implantação das diretrizes: Ampliação e Fortalecimento da Agricultura 

Familiar; Reforma e Reordenamento Agrário; Inclusão Social, Combate à Pobreza 

Rural e Promoção do Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (MDA, 

Documento 01, 2005). 

Essas mudanças de referencial trouxeram como primeira consequência no 

processo de elaboração das políticas públicas em nível nacional, o abandono das 

políticas integradas e setoriais e sua substituição de forma voluntária ou forçada, 

pelo Banco Mundial e FMI, por políticas segmentadas e diferenciadas com a função 

de manter o equilíbrio social e territorial. A segunda consequência foi a mudança das 

regras de descentralização, tentando redistribuir a responsabilidade do Estado entre 

órgãos públicos localizados em diferentes escalas (local, regional, territorial e 

nacional), criando espaços de mediação, associando órgãos públicos e atores da 

sociedade civil. 

Com base nesse cenário, colocou-se como questão principal da tese: que 

transformações socioespaciais vêm ocorrendo no espaço rural do Semiárido 

piauiense em virtude do acesso do agricultor familiar aos recursos do PRONAF? 

Como desdobramento da questão principal verificou-se: a contribuição do programa 

para geração de trabalho e renda e inserção do agricultor familiar no mercado, 

através de atividades agrícolas e não-agrícolas; a realização do acompanhamento 

técnico e capacitação do agricultor familiar para direcionamento do uso dos recursos 
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obtidos do programa na agricultura familiar; as transformações socioespaciais 

ocorridas no espaço rural em função da implantação do PRONAF Infraestrutura 

(PROINFA). Assim, procurou-se analisar se o PRONAF vem cumprindo, na prática, 

o que propõe em suas linhas de ação e objetivos para a agricultura familiar no 

espaço rural da Macrorregião do Semiárido piauiense. 

A tese desenvolvida parte da hipótese de que o PRONAF, como política 

pública voltada para o desenvolvimento da agricultura familiar, está contribuindo 

para alterações no espaço rural da Macrorregião do Semiárido piauiense, através da 

geração de trabalho e renda, disponibilidade de crédito para o agricultor familiar, 

apoio técnico apropriado aos projetos a serem desenvolvidos, melhoria da qualidade 

de vida, valorização da produção familiar na comercialização dos seus produtos e 

maior interdependência entre o rural e o urbano. 

Desse modo, o objetivo geral da tese centrou-se na análise da contribuição do 

PRONAF nas alterações do espaço rural do Semiárido piauiense. A partir dos 

objetivos específicos identificou-se e analisaram-se a partir das diferentes linhas de 

ação do PRONAF, as transformações ou mudanças que ocorreram com a inserção 

do agricultor familiar no mercado; na orientação técnica do agricultor familiar para o 

desenvolvimento do projeto e as transformações socioespaciais no espaço rural 

relacionadas ao PROINFA.  

Através de suas linhas de ação, verificou-se o impacto causado pelo 

programa na vida das famílias de agricultores que habitam o Semiárido piauiense. 

Para tanto, buscou-se apoio nos seguintes pressupostos: 

- O Estado capitalista exerce papel fundamental na produção e regionalização 

do espaço, bem como na ação das políticas públicas de transformação do 

espaço rural e em suas relações com o urbano; 

- Os impactos das políticas públicas no espaço rural, na agricultura familiar e 

o modo como o governo federal propõe o desenvolvimento territorial rural a 

partir da criação do PRONAF; 

- Possibilidade da análise do PRONAF através da sua atuação no 

Aglomerado 12 do Território Vale do Guaribas, no Semiárido piauiense. 

      

O objeto de estudo da tese é o espaço rural do Semiárido piauiense. O 

recorte territorial e empírico foi o Aglomerado 12, localizado no Território de 
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Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas, na Macrorregião do Semiárido, situado no 

Sudeste do Estado sob o clima semiárido. Para implantação das políticas públicas 

do governo federal, desde 2003, o Semiárido piauiense foi organizado pela 

SEPLAN/CODEVASF1 em uma Macrorregião, dividida em quatro territórios de 

desenvolvimento sustentável e dez aglomerados de municípios 

A pesquisa foi realizada no Aglomerado 12 em virtude da importância 

econômica, social e política da cidade de Picos. Na atual conjuntura, essa cidade é a 

mais importante da Macrorregião do Semiárido e a terceira mais dinâmica do 

Estado, pela sua localização estratégica, como eixo rodoviário, que faz ligação entre 

o Nordeste e outras regiões do País, entre o Piauí e os outros estados do Nordeste, 

através das BR-020, BR-343, BR-316 e BR-230, o que a torna um centro regional, 

tanto no Semiárido piauiense como nordestino. (Figura 01) 

O Semiárido brasileiro tem sido ao longo dos anos considerado pelos 

dirigentes do País como uma “região problema” em virtude das secas.  Por essa e 

outras razões, a região tem sido histórica e socialmente marcada pelas duradouras 

contradições e injustiças sociais. Os indicadores sociais nas áreas de saúde, 

educação e renda são os piores em relação à média nacional. Estudos realizados 

por Furtado (1980); Silva (2007); Sousa (2005); entre outros, mostram que a maioria 

dos problemas socioeconômicos por ela vivenciados, é consequência da estrutura 

excludente que predomina no Nordeste, baseada na concentração de terra, da água 

e na dificuldade de acesso aos meios e recursos necessários a produção 

agropecuária (SILVA, 2007). 

 

 

 

                                                 
1
 O PLANAP consiste no Plano de Ações Integradas para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do 

Parnaíba, construído por meio de um processo de Planejamento Estratégico Participativo e Macro 
Zoneamento tendo como base conceitual a concepção de desenvolvimento territorial. Sua proposta 
está baseada nos princípios da regionalização para o desenvolvimento sustentável com a formação 
de Territórios de Desenvolvimento. Consiste numa estratégia de desenvolvimento e planejamento de 
médio e longo prazo, com ênfase na atuação estratégica a partir da implantação de planos regionais, 
privilegiando como instrumento para sua elaboração, a consulta e a participação efetiva dos 
municípios e comunidades junto às quais se pretende atuar (CODEVASF/PLANAP, vl 15, 2006)  
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 Figura 1 – Mapa de Localização da Área de Pesquisa 

 Fonte: Elaboração: Geógrafo Msc. Francisco de Assis Araújo - CESC/UEMA 

 

Um dos fatores que explicam a situação negativa dessa região é o processo 

de colonização que a mesma vem sofrendo. A exploração capitalista do local tem 

provocado a degradação do meio ambiente, que passou a ser devastado em 

decorrência da intensa criação de gado. Por outro lado, a grande concentração de 

terra e água nas mãos de pequenos grupos políticos e econômicos, são aspectos 

que consolidaram o processo de dominação, baseado no autoritarismo e abuso de 

poder dos “coronéis”, que contribuíram para a permanência de uma cultura política 

pautada na submissão, no clientelismo, no paternalismo e no comodismo. (SOUSA, 

2005) 

Como consequência da concentração da terra e dos elementos necessários 

ao seu aproveitamento racional, surgem políticas públicas desenvolvidas com base 

na “indústria da seca”.  Autoridades políticas utilizam os recursos obtidos junto ao 

governo federal para oferecer carros-pipas, cesta de alimentos e outras medidas 

assistencialistas como forma de amenizar os efeitos negativos dessa estrutura 

excludente, o que contribui, cada vez mais, para ampliar os vínculos de dependência 
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entre as populações locais e os velhos e novos “coronéis” do Nordeste. (SILVA, 

2005) 

Embora seja mais conhecido pelo seu alto índice de pobreza, o Nordeste 

Semiárido tem grandes potencialidades, tanto na área turística quanto na área de 

produção de alimentos. Algumas experiências pontuais vêm sendo realizadas com 

sucesso na área de produção de alimentos, merecendo destaque as desenvolvidas 

como o mel, o caju, a ovinocaprinocultura e a apicultura. Existem potencialidades 

para estas e para outras atividades que se adaptariam muito bem às características 

geoambientais da região. São necessárias apenas políticas públicas que 

contemplem, em todos os aspectos da sociedade, o resgate da cidadania da grande 

maioria de excluídos que vivem no Semiárido, em especial no espaço rural. 

O discurso sobre a importância e o papel da agricultura familiar no 

desenvolvimento do meio rural brasileiro, a partir dos anos de 1990, teve 

inicialmente dois objetivos: integrar mais profundamente o meio rural ao circuito 

mercantil e combater os movimentos sociais rurais críticos. O resgate da importância 

da agricultura familiar é também resultado das orientações do Banco Mundial, a 

partir da elaboração do relatório FAO/INCRA – 2000 e de relatórios do Banco 

Mundial que avaliaram alguns convênios mantidos com o País, que geravam a 

exclusão dos agricultores familiares. 

De acordo com Montenegro Gómez (2006), um dos aspectos relevantes 

abordado pelo relatório foi, além do fomento do senso empresarial no campo, 

também a promoção da figura da agricultura familiar. 

Dessa forma, a agricultura familiar, nova via para o desenvolvimento rural, 

surgiu para reforçar o desenvolvimento rural capitalista. Montenegro Goméz (2006) 

entende o processo de construção da categoria agricultura familiar como uma 

iniciativa que busca produzir certo conhecimento sobre o produtor rural, permitindo 

seu controle pelas instituições que detêm o poder, possibilitando também um 

desenvolvimento rural capaz de permitir um aprofundamento das relações 

capitalistas no campo brasileiro. 

Com base no documento FAO/INCRA-2000, foram elaboradas as ações do 

Estado para a agricultura familiar, em especial o PRONAF. Esse programa está 

fundamentado no paradigma do desenvolvimento rural, com base no 

desenvolvimento local e enfoque no desenvolvimento territorial. Com a implantação 
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do PRONAF e da política de reordenamento territorial em 2003, o País foi 

organizado em Territórios de Desenvolvimento. Na execução dessas políticas, ao 

longo desses sete anos, o enfoque setorial vem sendo substituído teoricamente por 

um enfoque territorial integrado (através do PRONAF Infraestrutura e serviços 

municipais) que procura desenvolver toda sua potencialidade na complementaridade 

entre o local e o global. Isto é, o Estado a serviço da reprodução do capital e das 

exigências do Banco Mundial. 

O poder público vem agindo através da influência de atores internacionais, 

como o BID, FIDA, IICA, FAO e CEPAL2, que adotam como modelo de política 

pública de desenvolvimento rural a iniciativa LEADER (Relações Entre Atividades de 

Desenvolvimento da Economia Rural), implantada na União Européia entre 1994 e 

1999, como parte da Política Agrícola Comum dos países da União Européia 

(LOCATEL, 2004). Esse organismo internacional tem procurado, de forma direta ou 

indireta, sugerir e intervir na elaboração de políticas públicas nos países 

subdesenvolvidos. 

Algumas linhas básicas são destacadas neste novo paradigma: mudança do 

público alvo (agricultores familiares), inserção do espaço rural na lógica de 

circulação e acumulação de capital, de acordo com o processo de globalização 

econômica, promoção de atividades não agrárias no espaço rural para geração de 

emprego e renda e modificação do papel do Estado na elaboração e implantação da 

nova política de desenvolvimento rural, através do processo de descentralização 

administrativa (LOCATEL, 2004). 

Por sua vez, o Estado mantém o compromisso com a expansão do capital no 

espaço rural. Favorece a descentralização através da municipalização das 

competências federais e estaduais, principalmente no que diz respeito à gestão 

territorial, entrando em contradição com o processo de descentralização em vários 

momentos, quando mantém os estados e municípios reféns do repasse de recursos 

essenciais à permanência e à manutenção dessas políticas. 

O Semiárido piauiense apresenta ainda alta taxa de mortalidade infantil, de 

analfabetismo, de desigualdade social presente na baixa renda domiciliar per capita, 

na concentração da terra e no elevado número de agricultores familiares pobres com 

                                                 
2
 Banco Interamericano de Desenvolvimento, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura e Comissão Econômica para a América Latina. 
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pouca terra e sem acesso à terra, além da pobreza econômica e social dos 

municípios que têm a maior parte de suas receitas provenientes de transferência de 

recursos do governo federal. A situação é agravada pela situação do Estado, que é 

um dos mais pobres do País, cuja população está concentrada na capital, seguida 

das cidades médias em que a maior parte da população sobrevive do trabalho 

informal. De acordo com o Decreto Estadual nº 11.292, de janeiro de 2004, o Semi-

Árido piauiense abrange uma área de aproximadamente 150.824 km², 

correspondendo a 57% da área total do Estado e, 13,96% da área do Semiárido 

brasileiro. Abrange 151 municípios, cerca de 70% da população piauiense, 

totalizando uma população de 1.219.965 pessoas (LIMA; ABREU, 2007). 

Para o desenvolvimento do trabalho, realizou-se a revisão bibliográfica, que, 

estabeleceu um diálogo entre os autores que se dedicam à análise das políticas 

públicas na agricultura familiar: Martins (1981; 2001), Fernandes (2004), Oliveira 

(1991) e à produção de espaço rural: Silva (1991), Lefebvre (1976, 1978, 1999), 

entre outros referenciados. Ao longo do trabalho, buscou-se identificar os 

parâmetros utilizados em suas análises para explicitar o recorte teórico que 

fundamentou a análise efetivada. 

Os dados de fonte documental foram obtidos junto ao portal do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário, portal da Secretaria de Agricultura Familiar, Censo 

Agropecuário de 1995 em volume impresso; Delegacia do MDA no Piauí, Secretaria 

Executiva Estadual do PRONAF, Plano de Ação para o Desenvolvimento Integrado 

da Bacia do Parnaíba- CODEVASF/PLANAP, Anuário do Piauí – 2006; Piauí em 

Números 7ª. Edição, Atlas da Exclusão Social no Piauí, Banco do Nordeste do Brasil 

(Agências Picos e Teresina), Fundação Banco do Brasil em Teresina e dados do 

INCRA, Projeto Cenários Regionais do Piauí e o Plano de Desenvolvimento 

Territorial Sustentável do Território de Desenvolvimento do Vale do Guaribas. 

Para obtenção de dados primários, realizou-se trabalho de campo nos 14 

municípios do Aglomerado 12. A coleta das informações foi realizada através da 

aplicação de entrevistas semiestruturadas a sujeitos beneficiados pelo programa, 

além dos representantes dos agentes mediadores do Pronaf no Estado, no Território 

e nos municípios do Aglomerado 12: coordenador do EMATER – Picos, Presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais dos 14 Municípios do Aglomerado 12, 05 

Secretários Municipais de Agricultura, 20 agricultores familiares pronafianos dos 
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municípios do Aglomerado (variando de 1 a 2 por município), grupo de agricultores 

familiares do Assentamento Lagoa do Cajueiro, no Município de Bocaina, o 

articulador territorial do Vale do Guaribas,  presidente de uma Cooperativa Agrícola 

do Município de Picos, Gerente do Banco do Nordeste – Agência Picos, a 

Coordenadora de Assentamentos Rurais do INCRA – PI,  Secretário Executivo 

Estadual do PRONAF e o Secretário de Políticas Públicas da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado do Piauí (FETAG-PI). 

As entrevistas, além de propiciar uma visão específica da atuação do 

PRONAF no Aglomerado 12, possibilitaram a visita in locus para verificar a atuação 

do PROINFA no Território. A escolha desse instrumento de pesquisa visou à 

possibilidade de construção de um diálogo espontâneo com os sujeitos da pesquisa, 

que favorecesse o levantamento de informações necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho. Como se optou pela análise qualitativa e quantitativa, 

as informações levantadas foram organizadas em quadros, gráficos e tabelas, além 

de análise da fala dos sujeitos da pesquisa. 

Os lugares escolhidos para realização das entrevistas com os agricultores 

pronafianos do Aglomerado 12 foram: a sede dos Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais e as feiras das cidades sede dos municípios, pois é nestes lugares que os 

agricultores familiares se aglomeram para obter informações, encaminhar 

documentos, comercializar e adquirir produtos para o consumo.  Realizou-se 

também entrevistas com agricultores familiares em algumas localidades urbanas, em 

duas propriedades familiares no município de Bocaina, no Assentamento Lagoa do 

Cajueiro, no mesmo município.  A metodologia utilizada nesse último lugar foi a 

conversa grupal: realizou-se uma conversa coletiva na sede da associação, da qual 

participaram o presidente daquela entidade e vários assentados. 

Os mapas utilizados para representar a espacialização do recorte territorial 

pesquisado foram retirados do Atlas da Bacia do Parnaíba e da Síntese Executiva 

dos Territórios, produzidos pela CODEVASF/PLANAP em 2006. Também foram 

utilizados alguns mapas produzidos pelo geógrafo Msc. Francisco de Assis Araújo 

(CESC/UEMA). 

A estrutura da tese foi organizada em 05 capítulos. No primeiro capítulo, 

discutiram-se: o papel do Estado capitalista na produção do espaço e do território, a 

divisão do trabalho, produção do espaço rural e suas relações com o urbano, a 
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proposta de desenvolvimento territorial sustentável do governo e a configuração dos 

territórios rurais e da cidadania, visando compreender as transformações recentes 

na agricultura familiar com a implantação do PRONAF no Aglomerado 12. 

No segundo capítulo, analisaram-se a espacialização, regionalização e 

produção do espaço brasileiro, com ênfase no espaço rural, que passa pela 

intervenção do Estado, através do planejamento e das políticas públicas e, em 

especial, do PRONAF.  Buscou-se, nessa parte do texto, compreender o impacto 

dessa política pública para a agricultura familiar, a partir de sua base teórica, 

objetivos, linhas de ação e grupos de agricultores beneficiados nos municípios do 

Aglomerado 12. 

No terceiro capítulo, caracterizaram-se o Semiárido nordestino, o piauiense, o 

Território e o Aglomerado pesquisado. Os aspectos observados nesse capitulo 

foram a regionalização, as características geoambientais e socioeconômicas e as 

intervenções públicas. A finalidade a ser atingida era uma identificação dos 

problemas e potencialidades da região, para que se pudesse realizar uma melhor 

compreensão da atuação e transformações promovidas pelo PRONAF no espaço 

rural e como esse espaço, a partir da ação desse programa, mantém relações com o 

urbano. 

No quarto capítulo, apresentam-se e discutem-se as informações obtidas 

sobre a atuação do PRONAF no Território e no Aglomerado 12, a partir das 

entrevistas com os sujeitos da pesquisa e a organização dos dados secundários, 

mostrados através de gráficos, quadros e tabelas, visando responder à questão 

principal e afirmação da hipótese defendida na tese. 

No quinto capítulo, reflete-se sobre a atuação do PRONAF no Aglomerado 12. 

Buscou-se nesse capítulo analisar a contribuição dessa política pública para a 

geração de trabalho e renda, diversificação da produção, reforma agrária e inserção 

do agricultor familiar no mercado. A partir das análises realizadas nos capítulos 

anteriores traçaram-se os pontos positivos e negativos da política pública e 

apontaram-se algumas sugestões para minimizar os problemas do programa no 

espaço rural do Aglomerado 12. 

Por último, a conclusão, considerando toda a discussão realizada na tese, 

seguida das referências bibliográficas, anexos e apêndice. O PRONAF como política 

pública para a agricultura familiar vem promovendo transformações no espaço rural 
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do Aglomerado 12, o acesso a recursos ao agricultor familiar que passam a realizar 

a compra de pequenos animais e a dinamizar o comércio no espaço rural. A geração 

de trabalho foi restrita aos membros da família, havendo um pequeno aumento na 

renda da família. 

Houve uma diversificação da produção com a aquisição de pequenos 

animais, o fortalecimento da apicultura e da cajucultura, fortalecendo as condições 

de vida dos agricultores familiares no período da estiagem, através da geração de 

renda agregada proveniente dessas atividades. O PROINFA ainda não se 

concretizou no Território e no Aglomerado 12 em decorrência da falta de 

compreensão dos agentes mediadores na elaboração e execução dos projetos, que 

dificultam a construção de obras de infraestrutura de extrema necessidade para o 

desenvolvimento da agricultura familiar. 

Os objetivos e linhas de ação do PRONAF no Aglomerado 12 não vêm sendo 

desenvolvidos da forma como propõe o Programa, que dificulta a melhoria das 

condições de vida dos agricultores familiares à medida que ocorre falta de 

assistência técnica capacitada e acompanhamento na aplicação dos recursos, 

gerando elevado índice de inadimplência aos agricultores mais pobres inseridos no 

grupo B. 

Espera-se com este trabalho contribuir para o início das discussões 

geográficas no âmbito do PRONAF, em especial entre os geógrafos que abordam as 

transformações e mudanças no espaço rural e urbano a partir da inferência de 

políticas públicas, trabalhando sempre na perspectiva de compreensão do rural a 

partir de suas relações como urbano. 
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1. ESTADO E PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

 

O Estado capitalista continua exercendo papel fundamental na produção do 

espaço e do território, bem como na ação das políticas públicas de transformações 

do espaço rural e suas relações com o urbano. A agricultura familiar tem sido centro 

de discussões no País, em especial após a implantação do PRONAF estando 

inserido dentro da política de desenvolvimento territorial sustentável a partir do 

segundo governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e com continuidade e 

aperfeiçoamento desde o primeiro governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva 

em 2003. 

 

1.1 Ação do Estado no espaço capitalista e no território 

 

A configuração atual do Estado tem por base o modelo que surgiu na Europa 

Ocidental entre os séculos XI e XVIII, tendo como principais fundamentos o 

centralismo e o controle de diversas esferas da realidade social. Nas configurações 

sociais capitalistas, essa entidade tem apresentado relevante atuação na modelação 

de espaços e produção de territórios, adequando-os à dinâmica do capital e, 

consequentemente, atuando na manutenção e proteção da propriedade privada dos 

bens e instrumentos de produção, bem como, no controle da circulação de riquezas. 

(LINS, 1997) 

Desse modo, a necessidade da ação pública atrelada com componentes 

espaciais permeia tanto o estágio anterior como o atual do modo de produção 

capitalista, de maneira que a consolidação e a intervenção do Estado se fazem 

necessárias em todas as fases de evolução do capitalismo e do capital, no âmbito 

político, econômico, social e espacial. 

No mundo moderno, o Estado consolida-se na escala mundial, pesa sobre a 

sociedade, planifica-a e organiza-a racionalmente com a contribuição da ciência e da 

técnica. O processo de formação do Estado mundializado que ocorre por meio do 

desenvolvimento histórico do capitalismo inaugurou uma nova relação entre o 

econômico e o político. O Estado toma para si o crescimento como estratégia e se 

transforma em um ser político, concretizando-se espacialmente. Segundo Lefebvre 

(1978b, p.14): 



 

 

 

 

 

33 

O Estado é uma abstração que existe concretamente pela burocracia, pelas 
instituições, é uma forma política geral que só tem existência social por 
meio de relações e suportes, o espaço, um grupo dominante, um grupo 
dominado. 
 

 

Ainda de acordo com Lefebvre (1978b), o capitalismo se desenvolveu, 

ampliou-se, modificando sua articulação com o político, implicando um 

fortalecimento surpreendente do Estado. O autor assinala que, mesmo fora da 

experiência especulativa, ou seja, no socialismo, contrariando as previsões de Marx, 

Engels e Lênin, o Estado apoderou-se dos meios de produção, sem que esse fosse 

seu último ato político e o começo de sua dissolução. Ao contrário, o avanço do 

estatismo do lado socialista leva esse autor a considerar o Estado constituído por 

Stálin como protótipo de todos os Estados atuais. 

A dinâmica do Estado sob o modo de produção capitalista é diferente nos 

países que ocupam posições distintas na estrutura do capital internacional. De 

acordo com Vergopoulos (1983), a formação dos Estados capitalistas nas zonas 

periféricas do sistema mundial contemporâneo, como é o caso do Brasil, não 

decorre nem de diferenciações sociais internas anteriormente existentes, nem da 

dissolução de formas pré-capitalistas de produção, mas, simplesmente da inserção 

destes Estados no processo de integração ao mercado capitalista internacional, 

como decorrência  da expansão, reprodução e ampliação do capital pelas nações. 

Nas formações sociais do capitalismo periférico o corpo do Estado constitui o 

espaço privilegiado a partir do qual é modelado o conjunto social, de modo que, para 

Vergopoulos (1983), não está afastado qualquer risco de crise ou perda de 

credibilidade do Estado como representante de interesses comuns. As intervenções 

públicas podem ser realizadas sempre que a gestão necessite assegurar o 

consentimento social em relação às orientações da gestão. Em caso de crise, o 

Estado pode intervir mediante a reorientação do uso das suas finanças visando 

“gerar facilidades públicas e subsidiar mercadorias essenciais, através da promoção 

da acumulação de capital público e privado, de tal maneira que obtenha resultados 

menos desiguais”. (GORE, 1984, p. 7). Segundo Lipietz, (1988, p.10),  
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O desigual desenvolvimento das regiões, do mesmo modo que o impossível 
domínio do espaço apenas pelos mecanismos do mercado, e, portanto, a 
indispensável intervenção do Estado constitui um desafio à própria ideologia 
burguesa, as suas doutrinas liberais e as suas teorias apologéticas, 
fundadas na “racionalidade” automática das leis da economia capitalista. 
 
 

Contrariando os fundamentos do liberalismo clássico, o capitalismo tem no 

Estado condição indispensável ao desempenho favorável dos seus fundamentos. 

Sob tal perspectiva, presencia-se uma reorganização do espaço controlado pelo 

poder político que se consolida e põe-se no centro da gestão das relações sociais de 

reprodução. Nesse sentido, a reprodução das relações sociais processa-se, agora, 

também, pela lógica das ações políticas, pelo controle sobre as técnicas e sobre o 

saber sempre a serviço do capital. 

As intervenções públicas foram e ainda são bastante comuns na gestão dos 

Estados com a finalidade de criar facilidades públicas para reorientação de 

investimentos do capital público e privado. Buscando amenizar as diferenças entre 

regiões e lugares, atua mediando interesses do capital, das classes capitalistas e em 

menor relevância das classes trabalhadoras. 

Surge assim, uma “intervenção espacializada” do Estado-regulador que, 

segundo Lins (1997), refere-se ao conjunto de iniciativas e providências que o poder 

público, a instância política, cria/mobiliza, tendo em vista que os mecanismos 

econômicos sozinhos não possibilitam “dominar nem as conseqüências do 

desenvolvimento desigual nem mesmo as condições de inscrição espacial das 

atividades capitalistas”. (LIPIETZ, 1988, p. 13) 

Considera-se que essa “intervenção espacializada” é apropriada pela esfera 

de ação do Estado-regulador. Em escala interregional, está relacionada a 

desigualdades e disparidades entre regiões e lugares ao longo do processo 

histórico, resultado da divisão territorial do trabalho. A dimensão espacial do 

desenvolvimento econômico em termos históricos fez da “ação territorializada” do 

Estado algo essencial desde o início. (LINS, 1997) 

A “intervenção espacial” é, ao mesmo tempo, ação estatal de cunho 

regulador, visando garantir hegemonia política aos grupos no poder e a reprodução 

e ampliação do capital. Isso ocorre através da construção de infraestrutura e 

serviços de interesse coletivo, implantação de políticas públicas e outras exigências 

que somente o Estado é capaz de prover. 
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Sabe-se que desde a formação dos Estados Modernos, a “intervenção 

espacializada” é inerente à própria existência do Estado, principalmente em relação 

à configuração do território e à busca de outros espaços a serem explorados. É a 

partir da segunda metade do século XX, em especial após a Segunda Guerra 

Mundial, que a atuação do Estado na reorganização do espaço, principalmente sob 

a ótica do desenvolvimento regional, do planejamento urbano e regional, da 

formulação de políticas de desenvolvimento regional e de ações diretas e indiretas 

de organização do território vai se tornar muito mais efetiva, porém com diferente 

intensidade nos diversos países. (LINS, 1997) 

As “iniciativas espacializadas”, no que se refere às relações entre Estado e 

economia, eram de um aprofundamento da intervenção estatal em todos os setores, 

em um ambiente em que o keynesianismo se estabelecia como matriz básica para 

se pensar e agir sobre a economia. A atuação do Estado, enquanto definidor 

privilegiado das regras do jogo para a economia e a sociedade como um todo, 

permite a reestruturação do território, cujos poderes eram usados não apenas para 

formar arranjos institucionais capitalistas, mas também para adquirir e privatizar 

ativos como a base original da acumulação do capital. 

Na contemporaneidade, sob a égide da acumulação flexível e do paradigma 

do desenvolvimento local, a ação do Estado na organização do território é 

influenciada pelo neoliberalismo, produzindo profundas alterações nas relações 

entre os atores envolvidos. Assiste-se agora à emergência de políticas regionais que 

são o resultado da combinação entre o Estado e as coletividades territoriais, em uma 

combinação entre o setor público e o setor privado. (LINS, 1997) 

No Brasil, a “ação pública espacializada” ganha maior importância no período 

de 1960-1980, tendo como base o processo de acumulação de capital e tentativa de 

homogeneização do capitalismo no País. Nas duas últimas décadas, o Estado teve 

sua participação no desenvolvimento regional e na “intervenção espacializada” 

bastante reduzida, um reflexo da crise do capitalismo mundial na década de 70 do 

Século XX. (LINS, 1997) 

A reorganização do capitalismo na pós-crise fez surgir as idéias de cunho 

neoliberal que exigiram a redução da participação do Estado em políticas de 

planejamento regional, políticas públicas e sociais. Isso implicou uma diminuição dos 

gastos públicos com programas sociais e reformulação das leis e benefícios dos 
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trabalhadores, com perdas significativas de conquistas obtidas em conjunturas 

anteriores. 

A escala local-regional tende a ser enaltecida como esfera privilegiada para a 

promoção do desenvolvimento e da descentralização da intervenção pública, com a 

consequente redução da presença do Estado central, cujo afastamento parcial do 

configura-se em um conjunto de iniciativas de cunho social, que buscam o apoio de 

atores sociais antes excluídos do processo de planejamento e desenvolvimento. 

Com o recuo da “ação espacializada” do Estado central surge necessidade da 

intervenção pública dirigida às desigualdades regionais e territoriais. 

Na atual fase do capitalismo, a globalização representa uma nova etapa de 

um processo de internacionalização do capital.  As características desta fase são a 

crescente ampliação dos investimentos externos diretos e o aparecimento de ofertas 

com estruturas mercadológicas bastante concentradas, favorecendo o 

aprofundamento dos oligopólios de escala internacional. Nesta fase, as fronteiras 

nacionais não conseguem conter as atividades daquelas empresas, em virtude da 

fluidez do capital. (CARLOS, 1997) 

Este ambiente favorece a transformação de um grande número de países em 

quase reféns das grandes empresas internacionais, que passam a agir em 

conformidade com as vantagens oferecidas.  Esse modelo vem acentuando as 

desigualdades espaciais nacionais e internacionais em virtude da rápida mobilidade 

que o capital adquiriu, dissociando-se de todo e qualquer projeto social. 

Embora o poder dessas empresas transponha o poder dos Estados 

Nacionais, ao contrário do que rezam as “idéias neoliberais”, elas necessitam do 

apoio destes, configurado nas políticas de subsídios fiscais, financeiros e na 

construção de infra-estrutura que favoreça sua instalação com baixo investimento 

privado em diferentes frações do território. (CARLOS, 1997) 

O desenvolvimento dessas empresas promoveu mudanças nos padrões 

locacionais no espaço mundial. Nesse momento algo de novo se impõe: a 

intervenção do poder público no espaço por meio de suas diversas instituições 

consagradas, acelerando a modificação de padrões de territórios específicos sem  

modificar  suas estruturas, para o espaço mundial, reproduz-se acentuando as 

conexões locais e nacionais com as forças produtivas internacionais, e ampliando a 

utilização de tecnologias avançadas no processo de produção. 
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O exposto acima reforça porque Lefebvre (1976b) insiste em demonstrar o 

papel crucial do espaço no conjunto das relações sociais, pois é em parte por meio 

deste que a sociedade se reproduz. A ordem espacial pode servir para controlar as 

contradições estruturais do capitalismo em benefício dos segmentos dominantes. 

Portanto, essa ordem espacial, que é um dos componentes do processo de 

reprodução das relações sociais, possui um conflito próprio que ultrapassa as linhas 

das classes sociais na medida em que não é produzido apenas por contradições no 

corpo das relações de produção. 

Se o cerne dos conflitos espaciais não é função direta das relações de 

produção, como se constituem as contradições que os originam e os movem? 

Lefebvre (1976, p.241), esclarece: 

[...] a principal contradição espacial da sociedade é a confrontação entre 
espaço abstrato, ou a exteriorização de práticas econômicas e políticas que 
se originam com a classe capitalista e com o estado, e espaço social ou 
espaço de valores de uso produzidos pela complexa interação de todas as 
classes na vivência diária. 

  

Segundo Lefebvre (1976), o espaço só pode ser apreendido dialeticamente, 

pois constitui uma abstração concreta3, que é ao mesmo tempo uma realização 

material e exteriorizada do trabalho humano e a condensação das relações sociais 

de produção. A abstração concreta é simultaneamente um meio de ações sociais 

porque ela as estrutura, e é um produto dessas ações. 

Contudo o espaço é produzido como nenhuma outra mercadoria e tem ao 

mesmo tempo uma realidade material e uma propriedade formal que o capacita a 

encerrar a realidade material de outras mercadorias e suas relações sociais. 

Exatamente como outras mercadorias, ele representa ao mesmo tempo um objeto 

material e um processo que envolve relações sociais. Ao contrário de outras 

mercadorias, ele recria continuamente relações sociais ou ajuda a reproduzi-las; 

além disso, elas podem ser as mesmas relações que ajudaram a produzi-lo no 

primeiro local. (LEFEBVRE, 1976) 

 

                                                 
3
 A produção de um mundo não-natural e a apropriação da natureza pela espécie humana permitiu o 

surgimento de uma segunda natureza da qual emerge a troca. Cria-se no curso milenar desse 
processo, um conjunto de mediações e aspectos objetivos que permeia o ato da troca e emerge 
como abstração. Essa abstração não consiste em pensamentos, em abstrações mentais que 
recebem um conteúdo externo, sensível ou prático. Apesar de possuir, também, um modo de 
existência mental, a abstração social apresenta outro modo de existência, isto é, possui uma 
dimensão real nas relações sociais, um conteúdo ligado aos atos práticos. É o que Lefebvre chama 
de abstração concreta. (LEFEBVRE, 1976, p. 60) 



 

 

 

 

 

38 

 

As relações sociais ultrapassam os limites do mundo da mercadoria, incluindo 

aí o próprio espaço como mercadoria sob o controle do Estado. Quando a 

concorrência na escala mundial e o jogo do valor de troca não conseguem mais 

assegurar o aumento da mais valia, das forças produtivas e do progresso 

econômico, a intervenção do Estado passa a garantir o crescimento, orientando uma 

nova divisão internacional do trabalho sob a coerção das empresas multinacionais. 

Como consequência, os capitais são obrigados a migrar para novos segmentos da 

economia (lazer, turismo, informática), a realidade política estabelece-se com a 

globalidade e o Estado moderno generaliza-se, mundializa-se. 

A expressão “produção do espaço” utilizada por Lefebvre, ao final dos anos 

de 1960, visa responder aos processos de reprodução das relações capitalistas de 

produção, ou seja, o espaço para ele consiste no lugar onde as relações capitalistas 

se reproduzem e se localizam com todas as suas manifestações de conflitos e 

contradições sem romper ou causar uma ruptura na tradição marxista no que diz 

respeito à reprodução da natureza e à relação entre natureza e espaço. 

O autor concebe a sobrevivência do capitalismo como uma consequência de 

sua capacidade de recriar todas as relações sociais necessárias para o modo de 

produção numa base contínua. Isso foi alcançado no decorrer dos anos pelo uso do 

espaço. “O capitalismo considerou-se capaz de amenizar suas contradições internas 

por um século, e o fez ao realizar crescimento. Não podemos calcular a que preço, 

porém conhecemos os meios: ocupando um espaço, produzindo um espaço”. 

(LEFEBVRE, 1976, p.21) 

Segundo o autor, o espaço não é um objeto científico afastado da ideologia e 

da política; sempre foi político e estratégico. O espaço tem uma aparência de 

neutralidade e indiferença em relação aos seus conteúdos e parece ser sempre 

formal; uma sinopse da abstração racional. Por ter sido ocupado, usado e foco de 

processos passados cujos vestígios nem sempre são evidentes na paisagem, foi 

formado e moldado a partir de elementos históricos e naturais sob um processo 

político. 

O espaço é produzido de acordo com a história do homem, que obedecendo 

às leis do desenvolvimento da sociedade a partir de sua categoria maior – o modo 
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de produção4. O espaço capitalista é produzido pelas relações dialéticas entre os 

agentes diretos e indiretos do processo produtivo e a natureza. Na natureza está o 

próprio homem, enquanto essência humana, que é negada na produção capitalista 

do espaço e só existe como mercadoria força de trabalho. (LEFEBVRE, 1976) 

Nesse processo de produção está presente uma das grandes contradições da 

relação capitalista. O ser produtivo é o Homem, que trabalha e ao mesmo tempo se 

nega, porque é só sustentáculo da força de trabalho que ele vendeu para o agente 

indireto da produção e que comanda todo o processo produtivo. Este dispõe como 

deseja da força de trabalho do agente produtivo direto (trabalhador) a qual lhe 

pertence como mercadoria porque ele a adquiriu no mercado numa relação de troca. 

Para o produtor (trabalhador que produz), não fica nada do que fez com suas mãos 

e com seu cérebro. 

O Dicionário do Pensamento Marxista, organizado por Bottmoore (2001) 

conceitua força de trabalho como a capacidade de realizar trabalho útil que aumenta 

o valor das mercadorias. É a sua força de trabalho que os operários vendem aos 

capitalistas em troca de um salário em dinheiro.  A força de trabalho deve ser 

diferenciada do trabalho, que é o próprio exercício efetivo da capacidade produtiva 

humana de alterar o valor de uso das mercadorias e de acrescentar-lhes valor. 

O trabalhador não consegue se ver no que ele produz, sejam mercadorias ou 

o próprio espaço no qual está inserido ou mesmo excluído. A produção capitalista do 

espaço se concretiza no trabalho alienado, materializado nas construções, nas 

edificações que nos cercam, no material de trabalho de que a sociedade dispõe, 

enfim, em tudo que é produzido, seja para consumo produtivo ou para consumo 

direto. (SILVA, 1991) 

David Harvey (2005) afirma que, na era da globalização, a idéia de que o 

Estado-Nação está encolhendo ou desaparecendo como centro de autoridade é 

ingênua. Na realidade, desvia-se a atenção do fato que o Estado está agora mais 

dedicado do que nunca a criar um ambiente adequado de negócios para os 

investimentos, o que significa precisamente, controlar e reprimir os movimentos 

trabalhistas de forma inovadora: cortar os benefícios sociais, regular os fluxos 

migratórios e assim por diante. 

                                                 
4
 Conceito teórico que inclui além do nível da produção de bens materiais (nível econômico) outros  

níveis da realidade social: jurídico-político e ideológico. (HARCKNER, 1978 p. 12-13) 
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Continua o autor, o Estado está muitíssimo ativo no domínio das relações 

entre capital e trabalho. No entanto, no que diz respeito à relação entre capitais, o 

quadro é bem diferente. Nesse caso, o Estado perdeu de fato poder para regular os 

mecanismos de alocação ou competição no momento em que os fluxos financeiros 

globais escapam do alcance de qualquer regulação estritamente nacional, fugindo 

de certa forma do controle dos Estados. 

A produção e troca capitalista são inerentemente “anárquicas”. Os indivíduos, 

todos em busca dos seus interesses privados, não podem levar em consideração o 

“interesse comum”, mesmo o da classe capitalista, em suas ações. (HARVEY, 2005) 

Portanto, o Estado capitalista também tem que funcionar como veículo pelo qual os 

interesses de classe dos capitalistas se expressam em todos os campos da 

produção, da circulação e da troca. Desempenhando um papel importante na 

regulação da competição e da exploração do trabalho e estabelecendo um peso sob 

os processos de exploração e acumulação capitalista. 

O Estado também deve desempenhar um papel importante no provimento de 

“bens públicos” e infraestruturas sociais e físicas, pré-requisitos necessários para a 

produção e troca capitalista, os quais nenhum capitalista individualmente acharia 

possível prover com lucro. Além do mais, o Estado, de forma inevitável, envolve-se 

na administração de crises e age contra a tendência de queda na margem de lucro. 

Em todos esses aspectos, a intervenção do Estado é necessária, pois um sistema 

com base no interesse próprio e na competição não é capaz de expressar o 

interesse coletivo. 

De uma forma ou de outra, o Estado capitalista necessita desempenhar suas 

funções básicas. Se não conseguir fazê-lo, então esse Estado deve ser reformado, 

ou então o capitalismo deve dar lugar a algum outro método de organizar a 

produção material e a vida cotidiana. Foi o que ocorreu e ocorre ainda nas diferentes 

etapas do modo de produção capitalista. 

Harvey (2005) entende que a tarefa da geografia é elaborar uma teoria geral 

das relações espaciais e do desenvolvimento geográfico sobre o capitalismo, que 

possa, entre outras coisas, explicar a importância e evolução das funções do Estado 

(locais, regionais, nacionais e supranacionais), do desenvolvimento geográfico 

desigual, das desigualdades inter-regionais e do imperialismo. 
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Dessa forma, pode-se compreender como as configurações territoriais e as 

alianças de classes são constituídas e reformadas; como os territórios perdem ou 

ganham poder econômico, político e militar; quais são os limites externos à 

autonomia interna do Estado; ou como o poder do Estado, depois de constituído, 

pode, em si, tornar-se um empecilho para a acumulação livre de capital ou centro 

estratégico em que podem ser realizadas as lutas imperialistas. 

O autor acrescenta que na contemporaneidade os Estados não são os únicos 

atores territoriais relevantes. Conjuntos de Estados (blocos regionais de poder 

constituídos como redes informais ou mais formalmente) não podem ser ignorados, 

o mesmo acontecendo com entidades subnacionais (como governos regionais) e 

regiões metropolitanas. (HARVEY, 2004) O poder político, o governo territorializado 

e a administração se constituem numa variedade de escalas geográficas e 

compõem um conjunto hierarquicamente organizado de ambientes politicamente 

carregados no seio dos quais ocorrem os processos moleculares de acumulação do 

capital.  

Contudo, na visão de Harvey (2004), os processos de acumulação do capital 

são vistos como em eterna expansão e, portanto, em constante ação de rompimento 

de toda tendência ao equilíbrio. Sintetizando, Harvey (2004, p.87-88), afirma que: 

 
A atividade capitalista está eivada de contradições e tensões; que ela é 
perpetuamente instável diante de todos os tipos de pressões técnicas e 
econômicas que sobre ela incidem. As tensões entre competição e 
monopólio, concentração e dispersão, centralização e descentralização, 
fixidez e movimento, dinamismo e inércia, entre diferentes escalas de 
atividade – todas essas tensões advêm dos processos moleculares de 
acumulação interminável do capital no espaço e no tempo. 

 

Santos (1986), em suas teorizações acerca do espaço geográfico, em Por 

Uma Geografia Nova, explica como ocorre o processo de organização do espaço e 

sua produção como objeto. Para o autor, o espaço é realidade social e categoria de 

compreensão dessa realidade. Um campo de forças cuja energia é a dinâmica 

social. Fato social, produto da ação humana, natureza socializada, explicável pela 

produção. 

Afirma, contudo, que o espaço é também um fator social, pois é resultado da 

acumulação de trabalho, incorporação de capital na superfície da terra, criando 

formas duráveis (as rugosidades) que criam imposições sobre as ações presentes 
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da sociedade; é uma inércia dinâmica (tempo incorporado na paisagem e duram 

mais que o processo que as criou). 

Dessa forma, o espaço é também uma instância social, pois é estrutura fixa, 

uma determinação que atua no movimento da totalidade social, pois as formas 

espaciais resultam de processos do passado, mas são condições para ocorrência de 

processos futuros. As velhas formas são continuamente revivificadas pela produção 

presente articuladas em sua lógica. Esse movimento (processo) deve ser buscado 

na atividade produtiva do homem sobre a superfície da terra; uma criação de novas 

formas, pois “produzir é reproduzir espaço”. 

O autor argumenta que a organização do espaço é determinada pela 

tecnologia, cultura e organização da sociedade capitalista. É imposta pelo ritmo de 

acumulação que representa dotação diferenciada de instrumentos de trabalho na 

superfície do planeta, uma fixação obedecendo a uma distribuição “desigual e 

combinada”. Dessa forma, os lugares manifestam uma combinação de capital, 

trabalho, tecnologia e trabalho morto, expresso nas “rugosidades”. 

Neste caso, a unidade de análise deve ser o Estado Nacional, pois somente 

considerando esta escala, podem-se compreender os vários lugares contidos em 

seu território. O mesmo é o agente responsável pela transformação, difusão, 

dotação e intermediação entre as forças internas e externas. Orienta estímulos e é o 

grande criador de rugosidades, manifesta o modo de produção e é pó ele 

determinado, portanto, passa a sua lógica ao estabelecer e dirigir a ordem espacial. 

Santos (1986) continua afirmando que a diferenciação dos espaços é natural 

e histórica e decorre de variação da organização do espaço, que é fruto da 

acumulação desigual de tempos. A organização é uma combinação de variáveis, 

resíduos vivificados pelo tempo presente, unificados em um movimento geral da 

produção com articulação de elementos naturais e históricos do passado e do 

presente, “variáveis assincrônicas funcionando sincronicamente”. 

Este contínuo processo de modernização não atinge todos os lugares ao 

mesmo tempo. É estimulado pelo Estado que obedece à lógica do capital e não aos 

interesses do homem, definindo os usos do solo, a apropriação da natureza, as 

relações entre os lugares, enfim, a organização do espaço. Seu esboço geral é a 

desigualdade, pois a seletividade do capital estabelece uma divisão territorial do 
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trabalho e impõe uma hierarquia entre os lugares através da dotação diferenciada 

dos equipamentos. 

Se Lefebvre, Harvey e Santos são referências para a compreensão do 

espaço, Raffestin é leitura obrigatória no entendimento da produção de território. Ele 

afirma que o território é um espaço modificado pelo trabalho, revela relações de 

poder. Alerta também para os signos da vida cotidiana: do Estado ao indivíduo, 

passando por todas as organizações pequenas ou grandes, atores sintagmáticos 

que produzem o território em graus diversos, em momentos diferentes e em lugares 

variados. Para Raffestin (1993, p. 59-60) o espaço pode ser um “trunfo”5 e território, 

“o campo de ação dos trunfos”:  

 

O espaço e o tempo são suportes, portanto condições, mas também trunfos. 
Eis por que Lefebvre tem toda razão quando diz que “o espaço é político”. 
Em todo caso, o espaço e o tempo são suportes, mas é raro que não sejam 
também recursos e, portanto, trunfos. O território é um trunfo particular, 
recurso e entrave, continente e conteúdo, tudo ao mesmo tempo. O 
território é o espaço por excelência, o campo de ação dos trunfos. 
 

 

O espaço para Raffestin (1993) é anterior, preexistente a qualquer ação, é de 

certa forma “dado” como se fosse uma matéria-prima. Local de possibilidades é a 

realidade material preexistente a qualquer acontecimento e a qualquer prática dos 

quais será o objeto a partir do momento em que um ator manifeste a intenção dele 

se apoderar. O território é uma produção a partir do espaço em razão de todas as 

relações que envolvem e se inserem num campo de poder. 

O território, dessa forma, é objetivado por relações sociais de poder e 

dominação, o que implica a cristalização temporária de uma territorialidade, ou de 

territorialidades no espaço, a partir das diferentes atividades cotidianas. Isso se 

fundamenta na construção de malhas (conjunto de pontos e ligações/conexões entre 

diferentes agentes sociais), nós (pontos de encontro de relações sociais) e redes 

(ligações entre dois ou mais agentes sociais). Enfatiza ainda a importância da 

natureza como elemento presente no território, mostrando o uso e a transformação 

dos recursos naturais como instrumento de poder. 

Saquet (2007), nos estudos sobre território, apresenta-o como resultado do 

processo de territorialização. Para ele, o homem vivendo em sociedade territorializa-

                                                 
5
 São a população, o território ou os recursos (RAFFESTIN,1993, p. 58-60) 
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se através de suas atividades cotidianas, seja no campo, seja na cidade. Território 

constitui um lugar de vida. Este processo é condicionado e gera as territorialidades, 

que são todas as relações diárias efetivadas de forma (i) material, no trabalho, na 

família, na Igreja, nas lojas, nos bancos, na escola, estas relações, que constituem o 

território de vida de cada pessoa ou grupo social num determinado espaço 

geográfico. 

O processo de territorialização é um movimento historicamente determinado 

pela expansão do capitalismo e seus aspectos culturais, envolvendo diferentes 

lugares, setores e pessoas. Um território é apropriado por relações econômicas, 

políticas e culturais, sendo estas internas e externas a cada lugar; é fruto das 

relações (territorialidades) que existem na sociedade e entre a nossa natureza 

exterior. E estas relações são de poder e de dominação estão presentes em um jogo 

contínuo de submissão, de controle de recursos e de pessoas, no espaço rural, no 

urbano e em suas articulações. (SAQUET, 2007) 

Apesar de haver uma ampla utilização das concepções de território acima  

citadas, existe  um certo consenso  entre aqueles que abordam esse fenômeno 

sobre  a adequação da concepção de Haesbaert (1997,p.42), por abarcar a 

complexidade das relações atuais que configuram o território:  

 

O território envolve sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão simbólica, 
cultural, através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, 
como forma de “controle simbólico” sobre o espaço onde vivem (sendo 
também, portanto, uma forma de apropriação), e uma dimensão mais 
concreta, de caráter político-disciplinar [e político-econômico, deveríamos 
acrescentar]: a apropriação e ordenação do espaço como forma de domínio 
e disciplinarização dos indivíduos. 

 

Haesbaert (2004) agrupa várias abordagens do conceito de território em três 

vertentes básicas. A primeira, a política, em que o território vincula-se ao poder, na 

maioria das vezes ao poder institucional e político do Estado. A segunda, a cultural, 

em que as representações e relações simbólicas de grupos em relação ao espaço 

vivido são levadas em consideração. E na terceira, a econômica, na qual se 

destacam as relações econômicas. Posteriormente, o autor acrescenta a 

interpretação natural(ista), com base nas relações sociedade-natureza. 

O autor apresenta como pano de fundo a noção “híbrida” de espaço 

geográfico, o território podendo ser concebido a partir da imbricação de múltiplas 
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relações de poder, do poder mais concreto das relações econômico-políticas ao 

poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural. 

Para Santos e Silveira (2003), num sentido mais restrito, o território é um 

nome político para o espaço de um país. Ou seja, a existência de um país supõe um 

território. Mas a existência de uma nação nem sempre é acompanhada da posse de 

um território e nem sempre supõe a existência de um Estado. Para os autores, o que 

interessa discutir é o território usado, compreendido como sistema de objetos e 

ações. Sobre o assunto, Santos e Silveira (2003, p.21) se pronunciam: 

 

O uso do território pode ser definido pela implantação de infra-estruturas, 
para as quais estamos igualmente utilizando a denominação sistemas de 
engenharia, mas também pelo dinamismo da economia e da sociedade. 
São os movimentos da população, a distribuição da agricultura, da indústria 
e dos serviços, o arcabouço normativo, incluídas a legislação civil, fiscal e 
financeira, que, juntamente como alcance e a extensão da cidadania, 
configuram as funções do novo espaço geográfico. 

 

A importância do Estado como agente orientador-disciplinador da produção 

do espaço e do território, está presente nas teorias dos autores citados 

anteriormente, demonstrando que no capitalismo está presente, ora de forma mais 

visível e direta, ora de forma dissimulada. Estas teorias permitem uma compreensão 

do espaço a partir das relações sociais de produção, da reprodução ampliada do 

capital presente na divisão social e territorial do trabalho. Auxiliam, portanto, a 

compreensão da produção do espaço geográfico que se revela no processo 

produtivo, tanto no espaço urbano como no rural. 

 

1.2 Divisão do trabalho e produção do espaço rural e suas relações com o urbano 

 

O espaço não é homogêneo; o espaço capitalista não é homogêneo; o 

espaço rural e o urbano no Brasil não são homogêneos; o espaço da agricultura 

familiar nordestina não é exatamente o mesmo da produção mercantil do Sul do 

País. No entanto, todos eles têm um traço comum, estão submetidos ao mesmo 

modo de produção. Em todos os espaços existe(m) os componentes, a terra, a base 

física que em qualquer parte da sociedade capitalista tem um preço, o valor de troca 

e se constitui em monopólio privado de uma classe – os proprietários de terra. 
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Em todos os espaços, as relações sociais de produção se caracterizam pela 

divisão social do trabalho que, na atual fase capitalista, tornou-se não só 

internacional, mas muito especializada e diferenciada. A integração desses 

elementos permite a constituição de formações sociais6, que além dos caracteres 

gerais, apresentam também traços culturais de cada lugar, de sua história, com 

marcas individuais que se materializam em um momento do espaço, em sua 

aparência e na paisagem. (SILVA, 1991) 

O espaço rural e o espaço urbano são concebidos como partes constitutivas 

de uma totalidade que se forma na diversidade, com base no conceito de divisão do 

trabalho, divisão social do trabalho, divisão territorial do trabalho, considerando-se a 

influência da lei do desenvolvimento desigual e combinado. 

Para Marx (1983) a divisão social do trabalho “é a totalidade das formas 

heterogêneas de trabalho útil, que diferem em ordem, gênero, espécie e “variedade”. 

Segundo o Dicionário do Pensamento Marxista, editado por Bottomore (2001), 

existem duas formas de divisão do trabalho: a divisão social do trabalho entendida 

como o sistema complexo de todas as formas úteis diferentes de trabalho que são 

levadas a cabo independente uma das outras por produtores privados; no caso do 

capitalismo, uma divisão do trabalho que se dá na troca entre capitalistas individuais 

e independentes que competem uns com os outros. 

A outra, a divisão de trabalho entre trabalhadores, em que cada um executa 

uma operação parcial de um conjunto de operações que são todas executadas 

simultaneamente e cujo resultado é o produto social do trabalho coletivo. Essa 

divisão social do trabalho juntamente com a divisão territorial do trabalho produziu e 

produz espaços diferenciados (urbano e rural) que mantêm uma relação dialética, 

são partes de uma totalidade. 

Marx (1983) atenta para o fato de que somente quando o “princípio do 

ganho”, o mercado, passa a regular as relações sociais é que surgem as condições 

para que ocorra a revolução industrial e ao mesmo tempo uma mudança substancial 

na divisão do trabalho e no caráter da relação cidade-campo, porque nesse 

momento a riqueza não se limita à propriedade da terra como acontecia nas 

                                                 
6
 Esta categoria diz respeito à evolução diferencial das sociedades, no seu quadro próprio e em 
relação com as forças externas de onde mais frequentemente lhes provém o impulso. A própria 
base da explicação é a produção, isto é, o trabalho do homem para transformar, segundo leis 
historicamente determinadas, o espaço com o qual o grupo se confronta (SANTOS, 2005, p.22). 
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sociedades agrárias; ela se estende ao trabalho e à troca como meio de obtenção 

de propriedades mobiliárias que serão transformadas em capital. 

O desenvolvimento das forças produtivas e uma maior divisão do trabalho  

generalizou a concorrência da grande indústria, estabeleceu os meios de 

comunicação e o mercado mundial moderno, produzindo a rápida circulação e a 

centralização dos capitais. Este movimento criou a história mundial, na medida em 

que tornou cada nação e cada indivíduo membro de um mesmo sistema econômico 

e dependente do mundo inteiro para a satisfação de suas necessidades. 

Apesar de não ser exterior à natureza, o espaço urbano é mais propriamente 

produzido. O espaço urbano é o território onde se desdobra a modernidade e o 

cotidiano no mundo moderno (LEFEBVRE, 1978). Lefebvre (1976) identifica duas 

importantes características do processo de urbanização: a formação do tecido 

urbano e a afirmação da centralidade da cidade. O espaço rural estaria então cada 

vez mais envolvido pelo tecido urbano que, além das cidades, é constituído pelos 

espaços construídos para a circulação das mercadorias e das pessoas. 

Como consequência, a cidade se estende de forma desmedida e explode em 

pedaços. Esta explosão7 acompanha a extensão do tecido urbano e o processo de 

industrialização-urbanização, produzindo um movimento de condensação e 

dispersão. A sociedade urbana se estende pelo planeta, mas sem o 

desaparecimento das atividades agrícolas; cidade e campo permanecem, as 

relações se transformam e as formas ganham novos conteúdos. 

Sabe-se que nos países subdesenvolvidos esse processo de expansão 

acontece de forma diferenciada, tanto entre países como dentro de países, gerando 

a existência de espaços desiguais. Ocorre um grande impacto sobre a estrutura 

agrária, expulsando para as cidades massas de trabalhadores rurais que são 

acolhidos pelas favelas. Estas últimas desempenham o papel de mediador 

(insuficiente) entre o campo e a cidade, oferecendo condições de vida tão precárias 

quanto a do campo para os que para ela se deslocam. 

O movimento urbano relacionado ao processo de industrialização é 

responsável pelo aparecimento de novas atividades econômicas para estruturar a 

circulação das mercadorias e para organizar e administrar todos os sistemas 

relacionados à atividade econômica. A cidade torna-se o lugar onde se forma a 

                                                 
7
 Extensão do tecido urbano, invasão do campo pela tecnologia, modo de vida e símbolos da cidade, 
expansão da troca e da mercadoria (SOBARZO, 2006, p.60). 
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gestão do espaço, ao mesmo tempo em que perde o significado de centro político. A 

centralidade8 se expande no espaço que ela cria, nas relações de produção e em 

sua reprodução. 

A sociedade em seu conjunto tende a constituir rede de cidades, interligando 

os espaços/fragmentos, inclusive o campo, de acordo com as atividades/funções 

desenvolvidas em cada lugar. O Estado, enquanto poder centralizado, é fortalecido 

por este processo e passa a atuar no interior de seu território a partir do controle de 

um determinado sistema urbano. (LEFEBVRE, 1976) 

O Estado se ergue como planejador e, cada vez mais associado a grandes 

empresas, tende a se apropriar de funções, atributos e privilégios da sociedade 

urbana, retirando dela poder político, desvalorizando-a. A cidade é transformada em 

meio e dispositivo material a serviço da organização da produção, do controle da 

vida cotidiana e da programação do consumo. Existe no espaço urbano, em volta de 

cada ponto e de cada centro, grande ou pequeno, durável ou provisório, uma ordem 

distante (aquela da sociedade inteira) das relações de produção e do Estado.  

Desse modo, o urbano em Lefebvre não é resultado da ação de uma cidade 

específica sobre o espaço – é um projeto societário, é um vir-a-ser que constitui um 

espaço-tempo renovado, topologia distinta do espaço-tempo agrário tradicional. 

Contrapõe-se ao espaço-tempo industrial que ainda predomina e que leva à 

homogeneidade. O urbano permite, em escalas diversas, a heterogeneidade em que 

os lugares são relativos uns aos outros no conjunto urbano. (LEFEBVRE, 1999) 

Para melhor compreensão da relação campo e cidade, Lefebvre (1976), adota 

uma periodização histórica que identifica três eras: a Era Agrária, a Era Industrial e a 

Era Moderna. Identifica as funções assumidas por esses dois espaços em diferentes 

momentos, tendo como ponto de partida a influência da estrutura econômica e social 

dominante. 

Nas sociedades agrárias a cidade existia como centro político-administrativo 

que organizava o meio rural e por ele era dominada e delimitada, uma vez que dele 

dependia para o seu abastecimento. A cidade aparece como consumidora e o 

campo como lugar de produção. A separação entre cidade e campo pode ser 

entendida como separação entre capital e propriedade da terra, ou seja, como o 

                                                 
8
 A centralidade compõe-se das atividades existentes numa localidade. Auxilia a definição do que é 
cidade, mas não estabelece limites rígidos  para o rural e o urbano (ENDLICH, 2006, p. 18). 
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princípio de uma existência e de um desenvolvimento do capital independente da 

propriedade da terra. 

A etapa seguinte no processo de divisão do trabalho foi a separação entre a 

produção e o comércio com o surgimento da classe dos comerciantes e com a 

expansão do comércio para as cidades vizinhas. As cidades passam a se relacionar 

umas com as outras, originando um processo de especialização e a uma divisão do 

trabalho. A produção agrícola deixa de ser a principal atividade e a riqueza passa a 

ser associada a outros elementos, além da quantidade de terras. Nessa fase, a 

cidade torna-se o lugar principal da produção, passando a influenciar diretamente o 

sentido e o ritmo da produção no campo, bem como a forma de organização do 

trabalho, o que desencadeia a monetarização das relações de trabalho e a 

crescente alienação do trabalhador. 

Surgiram as cidades industriais e com elas as concentrações urbanas, 

formando grandes bairros proletários que abrigaram populações camponesas 

expulsas do campo. A indústria também se instalou fora da cidade, próxima aos 

recursos de que necessitava como fontes de energia, matéria-prima, mão-de-obra. 

Deu-se a conversão do solo em mercadoria: o espaço se vende e se compra. 

Ocorreu a generalização da troca e do comércio modificando o valor dos costumes e 

do consumo. A cidade tradicional foi destruída pela industrialização e, num processo 

dialético, a sociedade inteira tende a se tornar urbana, pois o urbano indica uma 

sociedade em formação na qual está incluído o rural (ou as atividades denominadas 

rurais). Segundo Ramon (1995, p.27), 

 

Campo y ciudad, rural o urbano, no significa lo mismo en todos los lugares 
del mundo si comparamos diferentes países. La distinta entidad de la 
población urbana, o rural, de un tipo de país a otro, pone en evidencia la 
fragilidad conceptual del espacio urbano o rural basado en el tamaño de las 
unidades administrativas en que reside la población. La búsqueda de otros 
indicadores, más objetivables, es intrínseca al proceso de diferenciación del 
espacio mundial y las nuevas funciones que cada sociedad asigna a las 
distintas partes del territorio. En algunos casos, se podría afirmar que se ha 
llegado a la urbanización del campo en muchos países desarrollados y a la 
ruralización de las ciudades en otros países en vías de desarrollo. El 
estudio de los asentamientos, su morfología y funcione, también será 
importante para explicar mejor las características del espacio rural o urbano.   

 

A superação da divisão entre cidade e campo não deve ser confundida com a 

visão apocalíptica do desaparecimento do campo e das atividades agrícolas e da 

urbanização total do planeta. Essa superação está ligada às relações de produção. 
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Assim, ela não consiste num processo em que o campo se perde no seio da cidade, 

nem a cidade absorve o campo ou se perde nele; “a superação da oposição não 

pode ser concebida como uma neutralização recíproca”. (LEFEBVRE, 1991, p.69) 

Nesse sentido, urbano e rural permanecem como conteúdos sociais 

diferenciados (“urbanidade” e “ruralidade”), mas a oposição cidade/campo ameniza-

se. (SOBARZO, 2006). Ainda segundo Sobarzo (2006), a urbanização de que 

Lefebvre nos fala não consiste na “edificação” completa do mundo ou na 

desaparição do campo ou das atividades agrícolas. A urbanização também faz 

referência ao processo de construção da sociedade urbana. 

Na contemporaneidade, o rural e o urbano também comportam a diversidade. 

A lei do desenvolvimento desigual e combinado conduz a diferenças de ritmo e 

intensidade com que as mudanças acontecem no campo e na cidade e internamente 

a estes espaços. Segundo Lefebvre (1991), esta lei se expressa numa dupla 

complexidade de influências recíprocas. As complexidades horizontais (espaciais) e 

verticais (históricas) manifestam-se no campo da seguinte maneira: a complexidade 

horizontal é composta por formações e estruturas agrárias diferentes pertencentes a 

uma mesma época histórica. A complexidade vertical caracteriza-se pela 

coexistência de formações e estruturas agrárias de épocas diferentes. 

Mesmo sob a influência destas complexidades, a maior ou menor intensidade 

dos laços e relações próximas no campo depende essencialmente da maneira como 

os grupos sociais que sobre ele atuam se relacionam com a terra, podendo implicar 

questões de territorialidade e sentimento de localidade. No Brasil, pode-se verificar 

este fato através das diferenças marcantes na estrutura agrária e nas relações no 

campo (sociais e de trabalho) entre as diferentes regiões e internamente nestas 

regiões. 

Para Saquet (2006), um fato importante é a não definição do rural somente 

pela agricultura e do urbano somente pela indústria. Ambos relacionam-se de forma 

recíproca e contêm inúmeros aspectos específicos inerentes a formas de vida 

distintas. Existem complexidade e heterogeneidade nos espaços rural e urbano. Elas 

são territoriais, com temporalidades e territorialidades. O que varia, são os arranjos, 

as intensidades, as formas e conteúdos, as velocidades. 

O urbano é produto e condição, contudo ele não se efetiva isoladamente do 

rural e nem de outros espaços urbanos. Nas relações entre o urbano e o rural se 
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cristaliza a produção, no sentido lefebvreano, de coisas e obras, ideias e ideologias, 

de ilusões e verdades, de linguagem, de representações e de relações sociais. Um 

só pode ser compreendido em suas relações com o outro, pois um está no outro, só 

vem a ser pelo outro, numa relação complementar, dialeticamente definida. 

A produção do espaço urbano acontece interligada ao rural, é processual, 

contraditória e contém um movimento de totalidade e unidade dialética 

(reciprocidade e complementaridade). Significa de forma simultânea, apropriação e 

re-produção biológica e social do homem, da sociedade, do espaço geográfico e do 

território. (SAQUET, 2006) 

A compreensão da produção do espaço e do território como totalidade, com 

suas relações sociais de trabalho e formas de produzir contraditórias se faz 

necessário para o entendimento do espaço rural e do espaço urbano como par 

dialético e que jamais será homogêneo, mesmo sob a interferência do Estado, do 

capital privado local, nacional ou internacional. 

No Brasil, as políticas de planejamento e gestão do Estado para os espaços 

rural e urbano sempre ocorreram de forma separada, privilegiando somente o 

planejamento do urbano, isolado do rural em decorrência da valorização da indústria 

como forma de resolver os problemas econômicos e sociais, privilegiando sua 

localização inicial nas grandes cidades, promovendo um crescimento desordenado 

do espaço urbano. No entanto, nas últimas décadas do século XX, os problemas 

sociais tanto do campo quanto da cidade se agravaram de forma alarmante: 

violência, extrema pobreza, alto índice de desemprego e subemprego, contribuindo 

para a formação de imensos bolsões de miseráveis nas pequenas, médias e 

grandes cidades. 

Além disso, houve a intensificação da violência no campo e a reação dos 

camponeses através da organização em movimentos sociais que passaram a eleger 

a cidade como palco de suas lutas, obrigando o poder público a repensar novas 

estratégias de planejamento, em especial para o desenvolvimento rural a partir de 

um enfoque territorial, visando privilegiar setores antes excluídos do processo 

(assentados, agricultores familiares, quilombolas, comunidades ribeirinhas e outros). 
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1.3 Desenvolvimento territorial rural sustentável, territórios rurais e territórios da 

cidadania 

 

O contexto de elaboração das políticas públicas com ênfase na abordagem 

territorial evoluiu de forma muito rápida durante as últimas décadas do século XX, 

tanto em nível internacional como no Brasil. Esse fato pode ser explicado em função 

de diversos fatores. O primeiro é a contestação do modelo de desenvolvimento que 

predominava desde a década de 30 e que nos anos 80 entra em crise, acentuada 

pela instabilidade monetária, o endividamento crônico, a desaceleração do 

crescimento econômico, o aumento da pobreza rural e urbana e a degradação dos 

recursos naturais. (CARGIN, 2007) 

O segundo fator, decorrente do anterior, foi o surgimento da noção de 

governança9 aplicada à gestão pública, que sugere a redução do papel do Estado e 

a criação de uma rede de instituições presentes no local com a finalidade de delegar 

a gestão territorial aos agentes locais – sociedade civil, representantes políticos, 

ONGs, empresariado – dinamizando assim, o capital social10 territorial. Os 

organismos internacionais como o Banco Mundial, sugerem que o papel do Estado 

deveria se limitar à criação de instituições que facilitassem e regulassem mercados 

eficientes, estimulando a criação de instâncias reguladoras públicas, contudo, não 

estatais. 

Essas mudanças de referencial trouxeram como consequência no processo 

de elaboração das políticas públicas no nível nacional, o abandono das políticas 

integradas e setoriais e sua substituição de forma voluntária ou forçada pelo Banco 

Mundial e FMI, por políticas segmentadas e diferenciadas11, com a função de manter 

o equilíbrio social e territorial. A segunda consequência foi a modificação das regras 

de descentralização, tentando redistribuir a responsabilidade do Estado entre órgãos 

públicos localizados em diferentes escalas (local, regional, territorial e nacional), 

                                                 
9
 Entendida como processo de coordenação de atores, grupos sociais e instituições com vistas a 
realizar objetivos definidos e discutidos coletivamente (MDA, Documento Institucional 02, 2005). 

10
 Conjunto de relações (pessoais, sociais, institucionais) que podem ser mobilizadas pelas pessoas, 
organizações e movimentos visando a um determinado fim. Tem na sua raiz processos que são a 
um só tempo, baseados e gerados de confiança, reciprocidade e cooperação. (MDA, Documento 
Institucional 02, 2005) 

11
 Políticas segmentadas focadas no tratamento específico de determinadas questões sem nexos 
diretos entre elas, e políticas diferenciadas especificamente reservadas a determinados segmentos 
sociais ou espaços geográficos. (BONNAL; MALUF. 2007) 
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criando espaços de mediação, associando órgãos públicos e atores da sociedade 

civil (BONNAL; MALUF, 2007). 

Verifica-se que as atuais políticas de desenvolvimento territorial no Brasil se 

enquadram de maneira coerente sob o processo de reforma político-administrativa 

que vem sendo realizada desde o período de redemocratização do País em meados 

da década de 80, marcado pela instituição e fortalecimento do modelo democrático-

liberal e que teve como principais eventos: a elaboração da Constituição 

democrática de 1988; a liberalização comercial e a reforma das instituições públicas 

federais; a resolução da crise monetária em 1994; a reforma fiscal em 1998; a 

privatização de empresas públicas; o tratamento da crise da dívida. (BONNAL; 

MALUF, 2007) 

Além dos fatores acima citados, pode-se apontar também o início das 

políticas de ordenamento territorial12 e de desenvolvimento regional a partir da 

década de 90, conforme previsto na Constituição Federal de 198813. Somados a 

esses fatores, apresentam-se outros que foram determinantes no redirecionamento 

das políticas públicas territoriais, tais como: o fortalecimento dos movimentos sociais 

do campo e sua capacidade de integração e reivindicação junto ao poder público; 

emergência da agricultura familiar como categoria sociopolítica durante os anos 90 

com capacidade de negociar junto ao Estado a elaboração de políticas públicas 

específicas – no caso do Pronaf; surgimento de referências próprias dos agricultores 

familiares e diversas entidades (povos indígenas, comunidades quilombolas, 

pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados), através de alianças constituídas 

com as organizações, redes e movimentos sociais em nível nacional (MST, MAB) e 

internacional, como a Via Campesina. (BONNAL; MALUF, 2007) 

O governo Luís Inácio Lula da Silva, a partir de 2003, vai estabelecer uma 

série de continuidades no modelo anterior (Governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995 a 2002) e consolidar políticas públicas que avançam no sentido de fortalecer 

os agricultores familiares conforme políticas diferenciadas de crédito rural, reforma 

                                                 
12

 É o sentido descendente do ciclo proposto de articulação entre o Estado/Governo e 
Sociedade/Instituições. È um processo de diagnóstico, “escuta” e estudos, formulação e validação, 
informação e capacitação, articulação com os interlocutores e implementação. Com a integral 
participação dos atores sociais, de tal forma que aperfeiçoamentos possam e devam ser feitos, 
ajustando os instrumentos às condições locais, tendo por objetivo o processo educativo, a 
participação social e o resultado econômico. (MDA, Documento 01, 2005) 

13
 Ordenamento territorial é um preceito constitucional desde a Constituição de 1988, cujo Artigo 21, 
parágrafo IX, estabelece que “compete a União elaborar e executar planos nacionais e regionais de 
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social”. (BRASIL, 2004) 
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agrária e transferências sociais. No entanto, o governo Lula difere do anterior por dar 

maior ênfase às políticas de reequilíbrio social e territorial, expressas na reativação 

da preocupação territorial; na ampliação e integração das políticas sociais de 

combate à pobreza (Fome Zero) e na diversificação das linhas de crédito destinadas 

às famílias rurais (ampliação do PRONAF). 

As características acima apresentadas estão presentes no Plano Plurianual 

(PPA) 2004-2007 – “Plano Brasil de Todos – Participação e Inclusão – Orientação 

Estratégica de Governo: crescimento sustentável, emprego e inclusão social”, 

estruturado no início do governo Lula (2003), que vai direcionar a necessidade de 

reestruturação das políticas públicas para a agricultura familiar e para o 

desenvolvimento territorial rural sustentável. 

O espaço rural brasileiro tem passado por várias transformações nas últimas 

décadas (modernização tecnológica, valorização da agricultura familiar), que 

estimulam grande debate no sentido de propor novas formas de se pensar o 

desenvolvimento rural sustentável, em especial, com as mudanças nas políticas 

públicas destinadas a agricultura familiar, que esteve sempre excluída das políticas 

públicas implantadas na agricultura, ao longo dos anos, sendo considerada atrasada 

e pouco produtiva. 

A adoção de uma política pública voltada especialmente para a agricultura 

familiar (PRONAF), a preocupação com o desenvolvimento rural sustentável, com a 

inserção da abordagem territorial, toma impulso no País a partir de 2003, reforçadas 

pela criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que, por intermédio 

da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) vem tentando implantar um novo 

paradigma para o desenvolvimento. O MDA propõe, no âmbito da proposta do 

governo Lula, a implantação das seguintes diretrizes: ampliação e fortalecimento da 

agricultura familiar; reforma e reordenamento agrário; inclusão social e combate à 

pobreza rural; e promoção do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais. 

(MDA, Documento 02, 2005) 

Para levar adiante esta última diretriz, a Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial definiu como missão: “apoiar a organização e o fortalecimento institucional 

dos atores sociais locais na gestão participativa do desenvolvimento sustentável dos 

territórios rurais e promover a implementação e integração de políticas públicas” 

(MDA, Documento Institucional 02, 2005), tomando como base um novo paradigma 
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de desenvolvimento, fundamentado na sustentabilidade, solidariedade e 

territorialidade. 

A sustentabilidade significa o reconhecimento da unidade da vida na Terra, da 

importância da diversidade dos seres vivos, o equilíbrio entre as dimensões 

ambiental, social, cultural, política e econômica. A solidariedade presume a inclusão 

nos benefícios do desenvolvimento como cidadania, cooperação e autogestão 

(responsabilidade coletiva e compartilhada em favor de uma ordem econômica 

social, política e cultural mais justa), respeito às diversidades e superação das 

desigualdades sociais, étnicas, de gênero e outros. (SILVA, 2007) 

Já o desenvolvimento territorial, é uma variação do desenvolvimento 

endógeno14 e que recentemente vem ganhando espaço junto com a concepção e 

proposta de desenvolvimento territorial. (SILVA, 2007) O autor justifica o enfoque 

territorial do desenvolvimento pela necessidade de integração de espaços, atores 

sociais, agentes, mercados, políticas públicas de intervenção e identifica três 

tipologias de territórios:  

 

Os territórios “naturais”: bacias e micro-bacias hidrográficas; biomas e 
ecossistemas; áreas de preservação ambiental; zonas agroecológicas; os 
territórios “étnicos ou culturais”: áreas indígenas; quilombolas; outras 
áreas de formações culturais específicas;  e os territórios de referências de 
políticas públicas, identificados ou produzidos para facilitar ou 
potencializar a execução de políticas públicas: consórcios municipais (de 
saúde, de segurança alimentar); as mesorregiões; os territórios de 
desenvolvimento rural; os pólos e distritos industriais ou agroindustriais; os 
distritos urbanos ou regiões metropolitanas. (SILVA, 2007  p.12) 

 

 

Na exposição, percebe-se que a última tipologia é a que vem sendo utilizada 

pelo governo na elaboração das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 

rural, sustentável não excluindo as duas primeiras. (SILVA, 2007) 

É importante destacar as diferenças na compreensão do espaço rural entre a 

abordagem de desenvolvimento rural tradicional e a abordagem do desenvolvimento 

rural sustentável. Na abordagem tradicional, é enfatizada a dicotomia urbano/rural 

de forma negativa e estigmatizante do meio rural e de sua população, associados ao 
                                                 
14

 Do ponto de vista espacial ou regional, pode ser entendido como um processo interno de 
ampliação contínua da capacidade de agregação de valor sobre a produção, bem como da 
capacidade de absorção da região, cujo desdobramento é a retenção do excedente econômico 
gerado na economia local e/ou a atração de excedentes provenientes de outras regiões. (AMARAL 
FILHO, 2002, p.37) 
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atraso e ao isolamento, destinados ao desaparecimento diante da tendência 

crescente da urbanização. O rural é visto como um negócio, no qual se enfatizam 

suas funções econômicas, a produção em grande escala, a grande propriedade e as 

relações capitalistas de produção. (MDA, Documento 01, 2005) 

O rural é visto como espaço homogêneo e das atividades agro-silvo-pastoris. 

O desenvolvimento é igual à modernização econômica, exploração e uso intensivo 

de recursos naturais e sociais; considera sustentável o que é durável no tempo, foco 

em áreas dinâmicas de desenvolvimento econômico e nos resultados (PIB, PIB Per 

Capita, IDH). 

A dinamização da economia rural toma como base a agropecuária 

convencional para exportação, monocultura e latifúndio; com o predomínio da 

economia empresarial através das grandes corporações. As atividades econômicas 

têm como base tecnologias que demandam altos investimentos de capital e poupam 

de mão-de-obra local; focadas em produtos ou serviços; utilizam fundos de 

desenvolvimento e incentivos fiscais para atração de investimentos e de capital 

empresarial moderno. 

Essas políticas de desenvolvimento têm como base o desenvolvimento 

exógeno15 com adaptações necessárias para subordinar o local aos interesses 

nacionais e às estratégias locacionais do capital globalizado. A participação está 

subordinada à compensação; as políticas são setoriais e focalizadas a partir da 

oferta do Estado; a descentralização significa a Reforma do Estado com a 

transferência de responsabilidade e de poder para outras esferas de governo e a 

fragmentação ou intervenção é realizada de maneira dispersa. 

Essa abordagem esteve e ainda continua presente no Brasil. Antes, ocorria 

através das políticas e planos do governo que incentivaram a modernização da 

agricultura, mantendo a estrutura fundiária concentrada e a produção voltada para 

exportação. Na atualidade, ocorre por meio das políticas e incentivos financeiros e 

fiscais através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para 

o desenvolvimento do agronegócio (soja, milho, arroz, frutas cítricas, entre outros).     

                                                 
15

  As principais forças do desenvolvimento emanam de áreas externas e em função dos interesses 
das mesmas.  O desenvolvimento exógeno é enxertado no local e externamente determinado, 
exporta os produtos para fora das regiões e sobrepõe os valores locais. (MDA, Documento. 02, 
2005) 
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Na abordagem do desenvolvimento rural sustentável, o foco de atuação é o 

território rural. O rural é visto como espaço de vida e de identidade, não é algo a ser 

superado pela urbanização, mas é uma qualidade que origina da sua dupla face 

ambiental e social. O rural é considerado em suas múltiplas dimensões: física, 

demográfica, social, econômica, política, institucional e cultural. É visto na sua 

diversidade e especificidades: abastecimento de alimentos, serviços ambientais, 

espaço de lazer, de preservação da biodiversidade, da vivência e valorização da 

diversidade cultural, além de considerar o encadeamento dos fluxos entre o urbano 

e rural. 

O desenvolvimento é visto como processo de transformação social e não 

apenas de mudanças em sistemas produtivos. Procura respeitar a diversidade, a 

identidade, e o “novo” não significa o fim de referências culturais dos ancestrais. A 

sustentabilidade enfatiza a integração das diversas dimensões da realidade, 

considerando a redução das desigualdades regionais e intrarregionais, com base no 

crescimento dos indicadores de qualidade de vida das populações dos territórios e 

com foco nos processos e nos resultados. 

A dinamização econômica tem uma base territorial, fundamentada na 

pluriatividade, biodiversidade, agroecologia, acesso à terra e aos recursos 

ambientais; economia solidária com empoderamento16 econômico dos grupos 

subalternos; atividades em bases sustentáveis e tecnologias apropriadas com 

múltiplos recursos de capital; valorização dos mercados internos com minimização 

da subordinação e da subalternidade dos produtores e produtoras; dinamização 

econômica de cadeias produtivas em redes de cooperação; fundos para o 

desenvolvimento territorial em bases de cooperação. 

As políticas de desenvolvimento territorial têm como embasamento o 

desenvolvimento endógeno que valorizam os atributos locais e regionais no 

processo de desenvolvimento; a ênfase é na participação cidadã, direta, de forma 

inclusiva (novos sujeitos coletivos do desenvolvimento); com autogestão,  

cooperação e integração multissetorial a partir das demandas dos territórios. A 

descentralização é a base da reforma política de empoderamento da sociedade na 

                                                 
16

 A idéia de gestão social pressupõe a existência de atores sociais e de gestores públicos capazes 
de levar adiante as estratégias de concentração dos agentes públicos e privados em torno de um 
projeto comum de futuro baseado na promoção dos trunfos de um território e na eliminação das 
barreiras e constrangimentos a que esse futuro se concretize. É potencializar a capacidade de 
reorganização e participação da sociedade. (MDA, Documento Institucional 02, 2005, p.11) 
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gestão territorial, com o acesso e melhoria dos serviços públicos universais, como 

educação, saúde e trabalho. (MDA, Documento 02, 2005) 

Para este fim, o MDA define território como: 

 

“Um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
compreendendo cidades e campos, caracterizados por critérios 
multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a 
cultura, a política e as instituições, e uma população, com grupos sociais 
relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio 
de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos 
que indicam identidade

17
 e coesão social

18
, cultural e territorial (MDA, 2003, 

p.34). 
 

O território rural passa a ser concebido como:  

 

Os territórios conforme dito anteriormente, onde os critérios 
multidimensionais que os caracterizam, bem como os elementos mais 
marcantes que facilitam a coesão social, cultural e territorial, apresentam, 
explícita ou implicitamente, a predominância de elementos “rurais”

19
. 

Nesses territórios incluem-se os espaços urbanizados que compreendem 
pequenas e médias cidades, vilas e povoados (MDA, 2005, Documento 01, 
p.38). 
 

Com base nesta perspectiva, a SDT deu início a sua atuação em 2003, 

definindo os critérios para a escolha de territórios rurais em todo o país. O primeiro 

passo foi delinear o que poderia ser chamado de “Brasil Rural”, ou seja, que partes 

do território nacional e em que condições poderiam ser consideradas rurais, 

passando pelos critérios estruturados pelo governo federal para integrar os territórios 

rurais. 

Em linhas gerais, os parâmetros adotados podem ser assim sintetizados 

segundo o MDA (Documento Institucional 02, 2005): 

1. Caracterização geral dos territórios rurais existentes, através da base de 

informações secundárias, geopolíticas e demográficas do IBGE, referente 

aos municípios e às microrregiões geográficas do Brasil. 

2. Identificação de três grupos de territórios: os “urbanos”, os “intermediários” 

                                                 
17

 Expressa-se na cooperação, na solidariedade, na co-responsabilidade, no sentimento de pertencer 
e na inclusão. (MDA, Documento 01, p. 21, 2005) 

18
 Expressão de sociedades nas quais prevaleça a equidade, o respeito à diversidade, à 

solidariedade, à justiça social, o sentimento de pertencimento e inclusão. (MDA, Documento 01, 
p.21, 2005) 

19
 Ambiente natural pouco modificado e/ou parcialmente convertido a atividades agro-silvo-pastoris, 

baixa densidade demográfica, população pequena, base na economia primária e seus 
encadeamentos secundários e terciários, hábitos culturais e tradições típicas do universo rural. 
(MDA, 2005, Documento 01, p.28) 
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e os “rurais”. Estes últimos foram definidos como sendo aqueles que se 

identificam dentre microrregiões geográficas que apresentam densidade 

demográfica menor que 80 hab./km² e população média por município de 

até 50 mil habitantes. Inicialmente foram identificados, cerca de 450 

“aglomerados municipais” com características rurais, 80 com 

características intermediárias entre urbano e rural e 20 com perfil 

essencialmente urbano. 

3. Priorização do foco de atuação do MDA; concentração de agricultores 

familiares; de famílias assentadas por programa de reforma agrária; de 

famílias de trabalhadores rurais sem terra, mobilizados ou não. 

4. Ordenamento, considerando-se os critérios selecionados pelos governos 

estaduais através dos Conselhos Estaduais 20 e da sociedade civil local     

Além dos critérios acima citados, outros elementos foram incorporados para 

seleção dos territórios rurais prioritários para a SDT: beneficiamento do PRONAF 

infraestrutura, maiores índices de pobreza rural (menor IDH) e o componente 

político. Em síntese, o processo de ordenamento territorial de acordo com o enfoque 

dado pela estratégia da SDT, seria o rearranjo do espaço nacional, a partir de um 

processo de descentralização que reduz ou modifica o raio de atuação do governo 

federal em consonância com um aumento de empoderamento e da participação das 

instâncias de poder inferior. 

A partir destes parâmetros e critérios, a estratégia de apoio buscou definir 

claramente o universo total de referência- os territórios rurais - o que foi feito de 

maneira inovadora: estabelecendo referências que permitem chegar às regiões mais 

necessitadas e valorizar iniciativas em andamento, buscando aumentar a eficácia 

dos recursos investidos. Tudo isso realizado em estreito diálogo com as forças locais 

e com as instâncias colegiadas estabelecidas. (MDA, Documento Institucional 02, 

2005) 

Realizadas estas etapas, a SDT em 2003, primeiro ano de sua atuação, 

selecionou e homologou nos Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável de 

                                                 
20

 Os Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável são os fóruns preferenciais para 

esse ordenamento. Os critérios adotados foram: densidade e atividade de capital social existente 
nos territórios rurais; convergência de interesses institucionais e de participação da sociedade civil 
e governos estaduais; existência de áreas prioritárias de ação do Governo Federal nos estados e 
incidência de programas, projetos e planos de desenvolvimento de caráter regional. 
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20 estados brasileiros, um total de 40 territórios, envolvendo cerca de 800 

municípios. Em 2004, cobrindo todas as Unidades da Federação, foram 

incorporados mais 50 territórios, alcançando cerca de 1.500 municípios. O ciclo 

completo da estratégia preconizada prevê a implantação de políticas e instrumentos 

de apoio nos 450 territórios rurais potencialmente existentes ao longo de 32 anos. 

Até o ano de 2009 (julho), foram estruturados 160 territórios rurais, abarcando 2.392 

municípios, uma população total de 50.136.251, população rural de 15.056.940, e 

2.262.828 agricultores familiares, 547.539 famílias assentadas, 811 quilombolas e 

313 comunidades indígenas. 

Partindo do exposto, com base nos documentos do MDA e da ação da SDT, 

como pode ser definido o chamado desenvolvimento rural sustentável: com enfoque 

territorial ou simplesmente desenvolvimento territorial? 

Na concepção de Schneider (2004, p.12), 

 

No Brasil, a abordagem territorial vem ganhando rápido interesse, 
especialmente no âmbito dos planejadores e formuladores de políticas 
públicas, haja vista a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial, ligada ao MDA, e uma significativa simpatia de outros órgãos 
governamentais em torno das potencialidades normativas do novo aporte.  

 

Para o autor, o território teria um sentido “conceitual e heurístico”, relacionado 

com a apropriação e dominação que os indivíduos fazem do espaço onde transcorre 

sua sociabilidade, contudo, com esse sentido não poderia ser utilizado para “fins 

normativos e operacionais”, uma vez que: 

 

[...] o uso normativo do território requer ponderações. Primeira, deve-se 
reconhecer que não é possível uma adaptação pura e simples do seu 
sentido conceitual e analítico para fins normativos e operacionais, há que 
fazer mediações adequadas. Segundo, como referido, o pragmatismo 
prudente parece recomendar aos usuários não-acadêmicos que deixem de 
lado as questões teóricas e heurísticas e passem a utilizar o território ou a 
abordagem territorial na perspectiva do desenvolvimento rural. Nessa 
perspectiva [...] a abordagem territorial assume a função de uma ferramenta 
para se pensar o planejamento e a intervenção no tecido social a partir de 
alguma escala, quer seja local, regional, microrregional. Neste caso, o 
território passaria a ser uma unidade de referência, um nível de operação e 
agregação adequado para operar o planejamento de ações governamentais 
e políticas públicas que promovam mudanças e transformações múltiplas no 
espaço social. Esta definição conferiria utilidade normativa e prática ao 
território, passando-se a entendê-lo como a unidade de referência para 
implementação e gestão das ações intervencionistas (SCHNEIDER, 2004, 
p. 110) 
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Segundo Schneider (2004), o conceito de território tem um sentido teórico 

definido na Geografia e, nessa disciplina, pelo menos mais recentemente, o seu 

retorno e uso corrente não têm um sentido instrumental empírico ou normativo. Isso 

não significa que sua utilização por outras disciplinas ou finalidades esteja 

impossibilitada, apenas requer que este seja realizado observando-se as mediações 

adequadas e apontando os indicadores e métodos utilizados na sua 

operacionalização. 

Para Schneider (2004), o surgimento da abordagem ou enfoque territorial do 

desenvolvimento rural presume que o nível adequado de tratamento analítico e 

conceitual dos problemas concretos deve ser o espaço de ação em que ocorrem as 

relações sociais, econômicas, políticas e institucionais. Esse espaço é formado a 

partir da ação entre os indivíduos e o ambiente, e o contexto objetivo em que estão 

inseridos. Portanto, o conteúdo desse espaço é entendido como o território. 

Para Abramovay (2003, p.89), o desenvolvimento territorial é composto por 

três traços: 

[...] 1.Existência, num certo território de um conjunto diversificado mas ao 
mesmo tempo com forte grau de interação – de empresas de porte familiar, 
isto é, em que a gestão, a propriedade e o essencial do trabalho vêm da 
família; 2. Ambiente de inovações e de troca de informações entre 
indivíduos e empresas, em que a colaboração é, no mínimo, tão importante 
quanto a própria concorrência; 3. Integração entre empresas e indivíduos 
urbanos e rurais. 

 

De acordo com os documentos de referência da proposta do MDA/SDT, a 

modificação mais importante que se pretende instaurar com a implantação de 

políticas públicas de desenvolvimento rural sustentável, a partir do enfoque ou 

abordagem territorial, seria a superação das propostas que entendem o processo de 

desenvolvimento como sendo a soma do crescimento de diversos setores 

econômicos ou sociais. Segundo esta proposta,  

 

Setorializar o desenvolvimento e focar políticas têm-se mostrado uma 
prática que também serve à exclusão de largas parcelas “esquecidas” da 
sociedade brasileira, tais como os habitantes das zonas rurais e das 
pequenas e médias cidades das regiões de menor desenvolvimento do 
país. (MDA, Documento 01, p. 15, 2005) 

 

A abordagem territorial, como referência para uma estratégia de apoio ao 

desenvolvimento rural, é justificada pelo MDA/SDT por quatro aspectos. O primeiro, 

porque o rural não resume ao agrícola. O segundo, porque a escala municipal é 
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muito restrita para o planejamento e organização de esforços, objetivando a 

promoção do desenvolvimento e a escala estadual, muito ampla. Terceiro, porque 

na última década tem se acentuado o movimento de descentralização das políticas 

públicas com atribuições aos espaços locais. E por último, o território é a unidade 

que melhor dimensiona os laços de proximidades entre pessoas, grupos sociais e 

instituições que podem ser mobilizadas para o desenvolvimento. (MDA, Documento 

02, 2005) 

O conceito de desenvolvimento territorial, propagado pelo MDA através da 

proposta estratégica de trabalho da SDT, pode ser concebido como: 

 
[...] Desenvolvimento endógeno dos territórios rurais, partindo da ampliação 
da capacidade/possibilidade de mobilização, organização, diagnóstico, 
planejamento e auto-gestão das populações locais, reconhecendo as 
especificidades de cada território e ofertando instrumentos de 
desenvolvimento que atendam essas características. 
[...] Portanto, a meta fundamental do desenvolvimento sustentável dos 
territórios rurais é estimular e favorecer a coesão social e territorial das 
regiões e dos países onde ela é empregada como harmonizador do 
processo de ordenamento (regulação descendente) e de desenvolvimento 
(reação ascendente), das sociedades nacionais. 
[...] No entanto, a revelação definitiva somente ocorrerá quando sua 
população, por meio dos fatores sociais, reconheça seus elementos 
caracterizadores da coesão social e territorial, durante, ou logo após, o 
processo de sua identidade e proposição de sua visão de futuro. (MDA, 
Documento 01, p. 24-25, 2005) 

 

Ao propor o desenvolvimento territorial como fator articulador de políticas 

públicas e de demandas sociais, deve se assegurar-se de que as mesmas 

considerem pelo menos cinco aspectos básicos: 

1. Levar em consideração as quatro dimensões elementares do 

desenvolvimento: economia, sociedade e cultura, ambiente, política e 

instituições; 

2. Atuar sobre situações presentes mediante mecanismos articulados a um 

projeto de longo prazo; 

3. Adotar um modelo de desenvolvimento que não comprometa as metas de 

bem-estar e progresso das gerações futuras; 

4. Considerar as relações entre os diversos setores da sociedade, o que 

significa romper com esquemas setoriais e favorecer um enfoque integral; 

5. Priorizar a articulação de uma economia territorial, em que se reconhece a 

multiplicidade, a complementaridade, a importância de outros setores 
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produtivos não vinculados ao primário, os serviços ambientais e as 

externalidades econômicas do território rural. (MDA, Documento 01, 2005)  

 

A partir dessa concepção, pode se afirmar que a perspectiva territorial do 

desenvolvimento rural sustentável permite a formulação de uma proposta centrada 

nas pessoas, que leva em conta os aspectos de interação entre os sistemas  

socioculturais e os sistemas ambientais, e que leva em consideração a integração 

produtiva com a utilização competitiva dos recursos produtivos como meios que 

possibilite a cooperação e co-responsabilidade ampla dos diversos atores sociais. 

(MDA, Documento 01, 2005) 

Nesta perspectiva foi criado pelo governo federal o Programa de Territórios da 

Cidadania, voltado para a integração de políticas públicas a fim reduzir as 

desigualdades nos Territórios Rurais mais pobres do País. Ou seja, é mais um 

reforço do governo para a efetivação do desenvolvimento territorial rural sustentável. 

Criado pelo Decreto Presidencial, em 25 de fevereiro de 2008, empreende uma série 

de ações para a superação da pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, 

inclusive as de gênero, raça e etnia por meio de uma estratégia de desenvolvimento 

territorial sustentável. 

Tem como objetivos: a integração de políticas públicas a partir de 

planejamento territorial; ampliação dos mecanismos de participação social na gestão 

das políticas públicas; ampliação da oferta e universalização de programas básicos 

de cidadania e a inclusão produtiva das populações pobres e segmentos sociais 

mais desiguais. (OLIVEIRA, 2008) 

Os territórios em que o Programa foi implantado foram escolhidos 

considerando critérios objetivos e de acordo com os atores sociais de cada estado, 

com a participação dos respectivos conselhos estaduais. Os critérios são: ser 

Território Rural conforme MDA, ter menor IDH, maior concentração de agricultores 

familiares e assentados da Reforma Agrária, maior concentração de populações 

quilombolas e indígenas, maior número de beneficiários do Programa Bolsa-Família, 

maior número de municípios com baixo dinamismo econômico, ruralidade, menor 

Índice de Desenvolvimento da Educação, ser prioridade ou política de governo, um 

mínimo de dois e um máximo de oito por unidades da Federação e consulta aos 

estados por meio dos Comitês de Articulação Estaduais. 
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Os Territórios da Cidadania em 2009 somam um total de 120, abrangendo 

1.808 municípios, uma população total de 41.441.878 habitantes, sendo 12.767.377 

de população rural, 1.857.139 agricultores familiares, 505.677 famílias assentadas, 

768 comunidades quilombolas e 313 comunidades indígenas. Estão distribuídos 

entre as regiões brasileiras conforme mostra a Tabela 1. 

 

  Tabela 1 – Territórios da Cidadania por ano e regiões do Brasil 

REGIÃO 2008 2009 TOTAL 

Norte 13 14 27 

Nordeste 29 27 56 

Centro-Oeste 06 06 12 

Sudeste 08 07 15 

Sul 04 06 10 

Total 60 60 120 

Fonte: MDA/SDT, 2009. 

 

Como mostra na Tabela 1, o maior número de Territórios da Cidadania está 

concentrado na Região Nordeste, seguida da Norte, que são regiões em que a maior 

parcela da população vive em situação extrema de pobreza e miséria, tornando-se 

permanentemente alvo de políticas públicas do governo federal. 

Mattos (1990) realiza uma reflexão importante sobre as supostas vantagens 

na América Latina, da descentralização e participação associadas ao 

desenvolvimento local, como é o caso dos Territórios de Desenvolvimento Rural no 

Brasil e das políticas públicas recentes. 

1. As reformas dificilmente conseguirão o aumento da democratização, da 

participação, da justiça social e o desenvolvimento local, já que se orientam 

a satisfazer as necessidades colocadas pela reestruturação capitalista de 

orientação neoliberal, que busca a limitação das funções do Estado como 

forma de incrementar a acumulação e o crescimento econômico; 

2. A estrutura socioeconômica, política e ideológica do capitalismo não podem 

ser modificadas por uma simples reorganização territorial da administração 

do poder, em uma sociedade de classes. Só com muita ingenuidade se 

pode pensar que a descentralização, ofereça condições para uma 
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democracia de base, possa promover algo que seria uma verdadeira 

revolução social; 

3. Falta de evidência teórica ou empírica que permita uma maior ênfase na 

escala local possa trazer para um primeiro plano os interesses dos setores 

populares, permitindo transformações econômicas baseadas na equidade. 

Isto suporia que o capitalismo abrisse mão de seu objetivo de valorização 

do capital em favor do interesse social; 

4. Baixa probabilidade de que descentralização em sociedades fortemente 

integradas e/ou dependentes possa impulsionar na escala local, políticas 

públicas com um formato muito diferente das que existem na escala 

nacional ou internacional; 

5. A fragmentação das estruturas decisórias pode levar ao agravamento de 

situações de in-governabilidade. 

Montenegro Goméz (2006), explica que a concepção de desenvolvimento 

presente nas políticas públicas brasileiras, é uma estratégia completa e complexa de 

legitimação do capitalismo, seja na sua fase keynesiana (sua origem, dos anos de 

1940 até os anos de 1970), seja na sua fase neoliberal (passageiramente em crise, 

nos anos 1970-1980) ou de globalização neoliberal (fortalecida com bravura contra a 

pobreza, a partir de 1990) e ressalta, 

 

O desenvolvimento como estratégia ao mesmo tempo de reprodução do 
capital e de controle social, que, de acordo com o discurso oficial, serviria 
para concertar os transtornos temporais causados pela dinâmica natural do 
sistema, permitindo os pobres (subdesenvolvidos) possam desfrutar num 
futuro muito próximo das benesses que os ricos (desenvolvidos) já 
desfrutam. Dessa forma, as políticas de desenvolvimento seriam a 
preocupação e a consciência do sistema, saindo em ajuda aos mais 
necessitados. (MONTENEGRO GÓMEZ, 2006, p. 27) 

    
Reforça ainda que o paradigma do enfoque territorial no desenvolvimento 

sustentável implantado no espaço rural brasileiro é uma adaptação do modelo da 

Terceira Itália21, especialmente sob as figuras dos Territórios Rurais. Nessa 

adaptação, as pequenas e médias empresas urbanas, no meio rural, seriam as 

pequenas propriedades que devem estabelecer arranjos produtivos locais entre elas 

                                                 
21

 Modelo que oferece um caminho para o desenvolvimento, articulando questões como uma base 
cultural e territorial coesa, instituições dedicadas a oferecer as condições necessárias para o 
sucesso do projeto, uma rica cultura empresarial, uma elevada mobilidade social e contatos fortes 
com o mercado global, entre outros elementos. (MONTENEGRO GÓMEZ, 2006, p.93) 
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e com redes de agroindústria próximas. Junto a isso, é necessária a formação de 

novas institucionalidades· que permitam uma governabilidade democrática ou 

governança e a promoção da conquista e do exercício da cidadania. 

Através do Território Rural promovido pelo MDA, o lugar da produção estaria 

inserido num território público que busca o seu desenvolvimento econômico e social, 

numa forte integração entre instituições públicas, agentes privados e população em 

geral. Apesar de esse discurso estar cada dia mais consolidado e embasar as 

práticas das políticas públicas para o desenvolvimento do espaço rural no Brasil, o 

território com o qual o MDA trabalha não corresponde ao real, repleto de conflitos, 

de apropriações privadas. 

O território rural passa a ser a unidade de referência para o desenvolvimento 

rural dentro de um Estado que sofre intensos questionamentos sobre suas ações, 

que reorienta suas funções e que reorganiza, descentralizando os poderes que lhe 

competem. Ao mesmo tempo, o território serve como âncora diante da fluidez 

característica da globalização. 

O Território do Desenvolvimento Territorial Rural seria na visão do MDA, 

instrumento base para a elaboração e implantação de políticas públicas. O 

planejamento territorial buscaria categorias ágeis e funcionais para promover o 

desenvolvimento rural, categorias ajustadas com a dinâmica socioeconômica 

vigente. Isso é o que mostra a tentativa de desvincular a abordagem territorial do 

território como categoria. (MONTENEGRO GÓMEZ, 2006) 

Em uma sociedade em que o desenvolvimento não representa nenhuma 

mudança significativa no espaço e no território, somente a reprodução do sistema, 

as categorias que lhe dão consistência são lapidadas para esse fim, eliminando as 

faces que não se ajustam a esse objetivo. O Território do Desenvolvimento Territorial 

Rural supera os conflitos entre grupos, entre classes, substituindo-os por uma 

suposta comunhão de interesses que tem no desafio do desenvolvimento seu 

principal elemento de união. (MONTENEGRO GÓMEZ, 2006) 

O desenvolvimento do território (seja um município, uma região, um estado ou 

até a nação) vira divisa para todos, superando a falta de consenso entre interesses 

divergentes. Essa é a utopia reificada do desenvolvimento territorial: uma sociedade 

afinada com seu território, sem conflitos entre os grupos que a formam, que se 
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proponha dotar esse território de qualidades insuperáveis para concorrer no 

mercado local, nacional ou internacional e com outros territórios. 

Para Fernandes (2007), nas “abordagens territoriais” predominam análises da 

dimensão econômica e da dimensão social numa acepção de território como 

unidade geográfica determinada, quase sempre como espaço de governança. A 

definição de “território” por órgãos governamentais e agências multilaterais não leva 

em conta as conflitualidades dos diferentes tipos de territórios contidos “territórios” 

de um determinado projeto de desenvolvimento territorial. 

Ao se ignorar intencionalmente os distintos tipos de território, perde-se a 

multiescalaridade, porque estes estão organizados em diversas escalas geográficas, 

desde a local até a internacional. O conceito de território passa a ser 

instrumentalizado para atender aos interesses de instituições e representa então sua 

mais cara propriedade: as relações de poder. Por esse motivo, parece que a 

multidimensionalidade, mesmo presente na significação do conceito de território em 

muitos artigos e documentos, não se realiza, porque implicaria socialização das 

tomadas de decisão. Assim, a multiescalaridade é completamente desprezada 

porque significaria reconhecer os territórios das diferentes classes sociais. 

(FERNANDES, 2004a) 

Para se pensar política territorial é necessária a compreensão das perspectivas 

multiescalar e multiterritorial das mesmas. Quando o território é concebido como 

uno, ou seja, apenas como espaço de governança e se ignora os diferentes 

territórios que existem no interior do espaço de governança, tem-se estão uma 

concepção reducionista de território, um conceito de território que serve mais como 

instrumento de dominação por meio das políticas neoliberais. (FERNANDES, 2004b) 

A escolha da intervenção se molda aos interesses do capital e, pelo fato das 

comunidades camponesas terem menos poder político, terão também pouco poder 

de decisão por mais que o discurso das instituições defenda o “empoderamento” das 

comunidades rurais. (FERNANDES, 2004b) 

Na atual conjuntura política, ou seja, no âmbito das políticas neoliberais, o 

conceito de território pode ser associado à precarização das relações de trabalho, ao 

desemprego estrutural e a destruição dos territórios camponeses e indígenas por 

meio da acumulação por espoliação, reduzindo-se substancialmente o papel do 

Estado e das instituições regulatórias. 
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O território é um conceito e uma categoria, é um objeto do método e da teoria, 

portanto não é a - teórico. O território não é uma técnica, muito menos uma noção 

fechada, acabada, determinada. Não pode ser naturalizado, instrumentalizado, 

aparelhado. O sentido do uso do conceito de território é o político, que tem como 

essência a liberdade. É esta liberdade que oferece condição para que Schneider e 

Tartaruga afirmem ser necessário instrumentalizar o território. 

Para uma melhor compreensão dos motivos do uso mais corrente do conceito 

de território na atualidade e nas políticas públicas, Fernandes (2004a) sugere a 

necessidade de resgatar estudos sobre o desenvolvimento territorial rural, que 

podem ser classificados em duas tendências: aqueles que tomam como ponto de 

partida o Paradigma do Capitalismo Agrário (PCA) e os que partem do Paradigma 

da Questão Agrária (PQA). 

Para o PCA, as críticas ao capitalismo não ultrapassam os limites do sistema. 

As perspectivas do desenvolvimento territorial rural são compreendidas a partir dos 

modelos do modo de produção capitalista. Assim prevalecem estudos em que as 

referências são somente as relações capitalistas. As perspectivas de modernização 

existem para atingir modelos do sistema para as empresas, mercados, tecnologias e 

outras políticas tendo como referência a reprodução das relações capitalistas. O 

PCA analisa e cria procedimentos metodológicos para classificar as desigualdades 

sociais, mas não utiliza conceitos e procedimentos para estudar a conflitualidade 

gerada pelo confronto entre classes sociais. Por esse motivo, o conceito de território 

do PCA é muito próximo ao conceito de espaço ou de região. 

Para o PQA, as críticas ao capitalismo ultrapassam os limites do sistema e as 

perspectivas do desenvolvimento territorial rural são compreendidas a partir da 

crítica aos modelos do modo de produção capitalista. Os estudos do PQA utilizam 

como referências as contradições e as conflitualidades entre relações capitalistas e 

as relações não-capitalistas. As perspectivas de modernização buscam criar 

modelos alternativos de organizações, mercados, tecnologias e outras políticas para 

superação da reprodução das relações capitalistas. Este fato coloca o PQA em 

desvantagem com relação ao PCA, pois enquanto o PCA acompanha o movimento 

da roda, o PQA procura reinventá-la. (FERNANDES, 2004b) 

Ainda segundo o autor, no conceito de território do PQA tem maior relevância a 

dimensão política, o enfrentamento entre as classes, distinguindo-se dos conceitos 
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de espaço e região; enquanto pelo PCA o significado de território é utilizado muito 

próximo ao conceito de espaço ou de região, principalmente pela ausência das 

análises sobre as contradições e as conflitualidades. (FERNANDES, 2004b) 

Discorda-se do autor com relação à concepção, que ele utiliza para o conceito 

de espaço (sem contradições e conflitualidades22). Não é possível conceber e o 

espaço sem contradições e conflitualidades, pois, como afirma Lefebvre (1976), o 

espaço pertence ao conjunto de forças produtivas e tem um importante papel no 

conjunto das relações sociais a partir de uma formulação notória: é em parte por 

meio do espaço que a sociedade se reproduz, pois, por exemplo, a ordem espacial 

pode servir para controlar as contradições estruturais do capitalismo em benefício 

dos segmentos dominantes. 

Portanto, a questão agrária, impossível de se resolver no interior do sistema 

capitalista, é desconsiderada, e se substitui como paradigma de implementação de 

políticas públicas e de interpretação dos problemas do meio rural, por uma questão 

do desenvolvimento que se apresenta em termos muito diferentes: diversificação 

produtiva, pluriatividade, transformação do pequeno produtor em empresário rural, 

capacitando-o para contribuir melhor com a acumulação do capital, implementação 

de políticas de desenvolvimento baseadas em mecanismos de mercado, busca de 

consenso entre classes sociais, participação popular e substituição de enfoques 

setoriais por outros territoriais. (MONTENEGRO GÓMEZ, 2006) 

 

1.3.1 Agricultura Familiar no Brasil: discussão atual 

      

O discurso sobre a importância e o papel da agricultura familiar no 

desenvolvimento do meio rural brasileiro, a partir dos anos de 1990, tem inicialmente 

dois objetivos: integrar mais profundamente o meio rural ao circuito mercantil e 

combater os movimentos sociais rurais críticos. O resgate da importância da 

agricultura familiar é também resultado das orientações do Banco Mundial, a partir 

da elaboração do relatório FAO/INCRA- 2000, que avaliava alguns convênios que 

mantidos com o País. De acordo com Montenegro Gómez (2006), um dos aspectos 

                                                 
22

 Conflitualidade é um processo constante alimentado pelas contradições e desigualdades do 
capitalismo. É o processo de enfrentamento perene que explicita o paradoxo das contradições e 
as desigualdades do sistema capitalista, evidenciando a necessidade do debate permanente, nos 
planos teóricos e práticos a respeito do controle político e de modelos de desenvolvimento. 
(FERNANDES, 2004b, p. 2) 
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relevantes abordados pelo relatório, seria, além do fomento do senso empresarial no 

campo, também a promoção da figura da agricultura familiar. 

Em relatório elaborado em 31 de julho de 2004, o Banco Mundial critica as 

distorções promovidas nas políticas anteriores, baseadas em instrumentos fiscais e 

créditos subsidiados, que favoreceram basicamente os grandes proprietários. Nesse 

relatório, o Banco propõe uma ação em favor da integração no mercado dos 

pequenos e médios proprietários familiares, os quais seriam os atores principais 

dessa revitalização econômica do meio rural. 

De acordo com o próprio Banco, os agricultores familiares seriam o público-

alvo idôneo, mais eficiente na produção e, por outro lado, os recursos utilizados 

chegariam a um grupo que concentra um grande percentual dos pobres rurais, 

contribuindo para melhorar as condições de subsistência e reprodução dos 

agricultores familiares. 

Além das propostas de desenvolvimento para o meio rural, o Banco sugere as 

limitações das funções do Estado com relação à intervenção no campo, que 

deveriam se limitar, de um lado, a melhorar a sua infraestrutura e preparar melhor a 

população camponesa com o objetivo de oferecer à iniciativa privada a possibilidade 

de maiores retornos nos seus investimentos. Por outro, reduzir as distorções e 

falhas criadas pelo funcionamento do mercado. (MONTENEGRO GÓMEZ, 2006) 

A elaboração desse documento, em 1994, e sua publicação, em 1996, de 

acordo com Montenegro Goméz (2006) vão promover uma extraordinária expansão 

dos estudos sobre a agricultura familiar no País. Em 2000, fruto de convênio entre 

FAO e INCRA e com base nos estudos sobre a agricultura familiar no País, é 

divulgado um documento sob o título de: Novo Retrato da Agricultura Familiar - o 

Brasil Redescoberto, que parte da metodologia utilizada em documento elaborado 

entre 1996 e 199923, para definir o que seria a agricultura familiar. 

O conceito de agricultura familiar toma como base principal a gerência da 

exploração e o tipo de trabalho empregado:  

 

 

 

                                                 
23

 Documento elaborado por Bittencourt e Sabbato, com base nas tabelas obtidas com a aplicação da 
metodologia proposta pela equipe da FAO e do INCRA, que utiliza a metodologia de sistemas 
agrários desenvolvida pela escola francesa de estudos agrários (INCRA/FAO, p.7-8, 2000). 
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Pode ser definida a partir de três características centrais: a gestão da 
unidade produtiva e os investimentos nela realizados são feitos por 
indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento; a maior 
parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da família; a 
propriedade dos meios de produção (embora nem sempre a terra) pertence 
à família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em caso de 
falecimento ou de aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva. 
(INCRA/FAO, p. 4,1996) 
O universo familiar foi caracterizado pelos estabelecimentos que atendiam, 
simultaneamente, às seguintes condições: a) a direção dos trabalhos do 
estabelecimento era exercida pelo produtor; b) o trabalho familiar era 
superior ao trabalho contratado. (INCRA/FAO, p.10, 2000) 

 

No entanto, documento FAO/INCRA – 2000 utiliza como corretor das 

possíveis distorções um tamanho máximo de propriedade, estabelecendo uma área 

máxima regional de 15 vezes o módulo regional e não mais a propriedade dos meios 

de produção como na definição anterior. Para estabelecer uma diferenciação no 

interior da agricultura familiar entre os diferentes grupos de agricultores, utilizou-se a 

Renda Total24, de modo a captar os vários aspectos de sua atividade produtiva, 

entre os quais se destacam: a inserção no mercado, a transformação e o 

beneficiamento de produtos agrícolas no interior do estabelecimento e o 

autoconsumo. 

Desse modo, a agricultura familiar, nova via para o desenvolvimento rural, 

surge para reforçar o desenvolvimento rural capitalista. Montenegro Goméz (2006) 

entende o processo de construção da categoria agricultura familiar como uma 

iniciativa que busca produzir certo conhecimento sobre o produtor rural, permitindo 

seu controle pelas instituições que detêm o poder, possibilitando também, um 

desenvolvimento rural capaz de permitir um aprofundamento das relações 

capitalistas no campo brasileiro. 

O estudo realizado pelo INCRA/FAO em 2000 traçou o perfil da agricultura 

brasileira, apontando suas potencialidades e características a partir da utilização dos 

dados do Censo Agropecuário de 1995/1996 (IBGE) para diferenciar os modelos de 

agricultura patronal e familiar como mostra o Quadro 1. 

 

 

 

                                                 
24

 Foi calculada a partir do Valor Bruto-ajustado- da Produção do estabelecimento, o cálculo da 
Receita Agropecuária Indireta e obteve-se o Valor da produção da Indústria Rural, informada no 
Censo. Da soma dos três itens foi subtraído o Valor Total das Despesas, com o que se determinou 
a Renda Total do estabelecimento (INCRA/FAO, p.14-15, 2000). 
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Modelo Patronal Modelo Familiar 

Completa separação entre gestão e 

trabalho 

Trabalho e gestão intimamente 

relacionados 

Organização centralizada Direção do processo produtivo assegurada 

diretamente pelo agricultor e sua família 

Ênfase na especialização Ênfase na diversificação 

Ênfase em práticas agrícolas padronizáveis Ênfase na durabilidade dos recursos e na 

qualidade de vida 

Trabalho assalariado predominante Trabalho assalariado complementar 

Tecnologias dirigidas à eliminação de 

decisões “de terreno” e “de momento” 

Decisões imediatas, adequadas ao alto 

grau de imprevisibilidade no processo 

produtivo. 

Quadro 1 – Característica dos modelos patronal e familiar de agricultura 

Fonte: PRONAF, Manual Operacional, 1996 

 

Ao diferenciar os tipos ou modalidades no interior dos dois modelos 

INCRA/FAO, identificaram-se seis modalidades, sendo três para a agricultura 

patronal: agrobusiness, agricultura patronal de base empresarial e agricultura 

patronal de base fundiária, e três para a agricultura familiar: agricultura familiar 

consolidada, agricultura familiar de transição e agricultura familiar periférica, como 

pode ser observado no Quadro 2. 

 

Modelo Modalidades Características 

Agricultura 

Patronal 

a. Agrobusiness 

 

 

b. Agricultura patronal de 

base empresarial 

 

c. Agricultura patronal de 

base fundiária 

Integração vertical das atividades no 

agroindustrial. Agroindústria com gestão 

empresarial. 

 

Uso intensivo de tecnologia, alta produtividade, 

gestão empresarial 

 

Latifúndio, gestão não empresarial, 

agropecuária extensiva e nem sempre 

produtiva, tendo a terra como capital principal. 
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Agricultura 

Familiar 

a. Agricultura familiar 

consolidada 

 

b. Agricultura familiar de 

transição 

 

 

 

c. Agricultura familiar 

periférica 

Integração ao mercado, acesso a inovações 

tecnológicas e políticas públicas, maioria 

funcionando em padrões empresariais. 

 

Acesso parcial à tecnologia e ao mercado, sem 

acesso à maioria das políticas e programas 

governamentais, não consolidados como 

empresas. Amplo potencial para viabilização 

econômica. 

Inadequação em termos de infraestrutura, 

dependente de programas de reforma agrária, 

crédito, pesquisa, assistência técnica e 

extensão rural e comercialização. 

Quadro 2 – Modelos de agricultura no Brasil: modalidades e características 

Fonte: PRONAF, Manual Operacional, 1996 

 

Ao estabelecer a delimitação do universo familiar, o INCRA/FAO – 2000 

procedeu à diferenciação no interior da agricultura familiar, estabelecendo uma 

diferenciação socioeconômica entre os agricultores familiares, com base nos graus 

de desenvolvimento socioeconômico e nas distintas lógicas de produção e 

sobrevivência. Foram estabelecidos quatro tipos de agricultores familiares:  

1. Tipo A, com Renda Total superior a três vezes o Valor do Custo de 

Oportunidades - VCO25; 

2. Tipo B, com Renda Total superior a uma vez até três vezes o VCO; 

3. Tipo C, com Renda Total superior à metade até uma vez o VCO; 

4. Tipo D, com Renda Total igual ou inferior à metade do VCO. 

 

Vale ressaltar que os indicadores utilizados para delimitar os modelos e 

tipologias de agricultores familiares nos documentos citados, são meramente 

economicistas, contrariando o discurso de valorização desses agricultores e a 

possibilidade de realização de um desenvolvimento rural sustentável, com justiça e 

                                                 
25

 Calculado a partir de do valor da diária média estadual,acrescido de 20% e multiplicado pelo 
número de dias úteis do ano (calculado em260), tendo em vista a comparação com uma renda 
anual. (INCRA/FAO, p. 39,2000) 
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equidade, como defendem as propostas de planejamentos elaboradas pelo governo 

e parcerias. 

De acordo com o Censo Agropecuário 1995/1996 – IBGE existiam no Brasil 

4.859.864 estabelecimentos rurais, ocupando uma área de 353,6 milhões de 

hectares, sendo que os estabelecimentos familiares ocupavam 30,2% desta área, a 

despeito de representar 85,2% do total dos estabelecimentos rurais brasileiros. Por 

outro lado, a categoria patronal ocupava 67,9% da área total e representava apenas 

11,4% dos estabelecimentos rurais. Isso comprova a imensa desigualdade e 

concentração fundiária no campo brasileiro. 

Outros fatos que chamam atenção são a condição dos agricultores em 

relação ao uso da terra, a estrutura fundiária e o pessoal ocupado na atividade. A 

situação dos agricultores familiares, segundo a condição de uso da terra, demonstra 

que 76,6% são proprietários; 5,7% são arrendatários; 6,4% são parceiros e 13,3% 

são ocupantes. Sobre o tamanho das propriedades, o Censo Agropecuário 

1995/1996 mostrou que no Brasil, 94,55% dos estabelecimentos no modelo de 

agricultura familiar tem menos de 100 hectares de terra; 39,8% das propriedades 

dos agricultores familiares têm menos de 5 ha. Esse índice chega a 58,8% na 

Região Nordeste. Nesta região, encontram-se também 49,7% dos estabelecimentos 

familiares, inclusive os de mais baixa renda. 

O documento INCRA/FAO – 2000 mostram também as disparidades entre 

estados e regiões com relação ao número de estabelecimentos, área e valor bruto 

da produção; renda Total e Monetária; a condição dos agricultores em relação à 

Terra; a estrutura fundiária; o pessoal ocupado por modalidade de estabelecimento; 

as características tecnológicas; o valor dos investimentos nas diferentes 

modalidades de estabelecimentos; a participação da agricultura familiar no valor 

bruto da produção; as atividades mais comuns entre os agricultores familiares e 

outros dados que permitem mostrar e reforçar a viabilidade da agricultura familiar 

para o desenvolvimento rural sustentável. 

Com base neste documento, foram elaboradas as ações do Estado através 

das políticas públicas para a agricultura familiar, em especial o PRONAF. Instituído 

desde 1996, o PRONAF está fundamentado no paradigma do Desenvolvimento 

Rural, com base no desenvolvimento local e enfoque no desenvolvimento territorial. 

A partir da implantação dessa política e da política de reordenamento territorial, 
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houve a configuração do País em Territórios de Desenvolvimento a partir de 2003. O 

enfoque setorial das políticas públicas vem sendo substituído teoricamente por um 

enfoque territorial integrado (através do PRONAF infra-estrutura e serviços 

municipais) que procura desenvolver toda a sua potencialidade na 

complementaridade entre o local e o global. 

É o Estado a serviço da reprodução do capital e das exigências do Banco 

Mundial, com a influência de atores internacionais como o BID, FIDA, IICA, FAO e 

CEPAL, tomando como modelo de política pública de desenvolvimento rural a 

iniciativa LEADER (Relações Entre Atividades de Desenvolvimento da Economia 

Rural), implantado na União Européia entre 1994 e 1999, como parte da Política 

Agrícola Comum dos países da União Européia (LOCATEL, 2004), que procuram de 

forma direta ou indireta, sugerir e intervir na elaboração de políticas públicas nos 

países subdesenvolvidos. 

Algumas linhas básicas são destacadas neste novo paradigma: mudança do 

público alvo (agricultores familiares), inserção do espaço rural na lógica de 

circulação e acumulação de capital de acordo com o processo de globalização 

econômica, promoção de atividades não agrárias no espaço rural para geração de 

emprego e renda, modificação do papel do Estado na elaboração e implantação da 

nova política de desenvolvimento rural, através do processo de descentralização 

administrativa. (LOCATEL, 2004) 

Por sua vez, o Estado mantém o compromisso com a expansão do capital no 

espaço rural, a tendência à descentralização através da municipalização das 

competências federais e estaduais, principalmente no que diz respeito à gestão 

territorial, entrando em contradição em vários momentos, quando mantém os 

Estados e Municípios reféns do repasse de recursos essenciais á permanência e 

manutenção dessas políticas, mesmo que de forma precária. 

Outro documento do governo federal que defende a reforma agrária e a 

agricultura familiar nas bases do desenvolvimento territorial sustentável é o II Plano 

Nacional de Reforma Agrária, que defende a paz, produção e qualidade de vida no 

meio rural brasileiro, elaborado em 2003 com base nos dados do documento 

INCRA/FAO- 2000, e que será um processo progressivo, cujo ritmo dependerá 

basicamente de seus efeitos na elevação da participação social, da organização e 

do poder econômico destes segmentos da população rural. 
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O II PNRA prevê variados instrumentos que deverão ser utilizados nas 

políticas de assentamento da reforma agrária, de forma integrada e complementar, 

de acordo com as características de cada região e dos diversos públicos. São 

instrumentos de redistribuição de terras, regularização de posses e reordenamento 

agrário; de fornecimento dos meios indispensáveis à exploração racional da terra 

aos beneficiários da reforma e aos agricultores familiares; de dinamização da 

economia e da vida social e cultural dos territórios. O documento defende um novo 

modelo de reforma agrária- da intervenção fundiária ao desenvolvimento territorial. 

(INCRA, 2003) 

Partindo da concepção de Martins (2001), entende-se que a agricultura 

familiar é uma instituição de reprodução da família, cujo núcleo está na relação 

direta com a terra e com a produção agrícola e com outras atividades que lhe são 

complementares. O autor usa a concepção de agricultura familiar no seu sentido 

histórico e antropológico, como unidade dessa reprodução social da família, 

regulada por valores da tradição familiar. 

Além disso, nela, as estratégias da reprodução não se limitam a reproduzir, e 

sim, a subsistir, a permanecer. Elas também dão conta das novas necessidades e 

novos desafios que são gerados pelas transformações econômicas e sociais. Seu 

marco de referência não é fixo, nem puramente interno. O marco é a situação de 

mudanças da sociedade na qual se insere. (MARTINS, 2001) 

A agricultura familiar, além da produção agrícola propriamente dita, inclui a 

reprodução de rituais dos filhos e dos netos em relação aos pais e avós e dos pais e 

avós em relação a filhos e netos. Isso significa doações periódicas e remessas 

econômicas provenientes de ganhos obtidos em outros setores da economia. Sem 

contar subsídios compartilhados pela família com base nos deveres da reciprocidade 

e da dependência pessoal, desde a aposentadoria ou a pensão até a bolsa-trabalho.  

A família agrícola é mais uma rede de relacionamento de várias gerações, em 

vários lugares, do que simplesmente um agrupamento familiar nuclear como supõem 

os organizadores dos censos e os pesquisadores interessados em temas 

econômicos. (MARTINS, 2001) 

Desde os anos de 1990, o conceito de agricultor familiar e camponês tem sido 

alvo de diferentes discussões no Brasil. Existem entre os estudiosos diferentes 

conceitos e concepções. Uns defendem o desaparecimento do campesinato com 
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sua transformação em agricultor familiar, e que as sociedades camponesas são 

incompatíveis com o ambiente econômico em que imperam relações claramente 

mercantis. (ABRAMOVAY, 1992) Este defende que o agricultor familiar é um novo 

personagem diferente do camponês tradicional, que teria assumido sua condição de 

produtor moderno totalmente integrado ao mercado, racionalizando ao máximo sua 

produção. 

Uma questão muito discutida com relação ao desenvolvimento da agricultura 

no capitalismo é a permanência ou o fim do campesinato. Para Oliveira (1991), 

alguns cientistas asseguram a destruição do campesinato por meio da diferenciação 

interna produzida pelas contradições típicas do processo de “inserção das relações 

capitalistas de produção no campo”, que determinariam a proletarização do 

campesinato 

Em outra vertente, alguns autores negavam essa possibilidade, entendendo 

que o campesinato é criado, destruído e recriado pelo desenvolvimento contraditório 

do capitalismo, pela produção capitalista de relações não capitalistas de produção. 

(MARTINS, 1981) 

Por essa razão, a questão agrária gera continuamente conflitualidade, pois é 

movimento de destruição e recriação de relações sociais: de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização de capital e do campesinato; de monopólio 

do território camponês pelo capital. (OLIVEIRA, 1991) 

Outros defendem a (re) criação do campesinato através da luta pela terra e 

pela reforma agrária, quando as famílias camponesas organizadas ocupam o 

território do latifúndio num processo de espacialização e territorialização. 

(FERNANDES, 2004a) 

Existem diferentes concepções teóricas de compreensão do desenvolvimento 

do capitalismo no campo, que permitem uma melhor compreensão do conceito de 

agricultura familiar. Dentre estas se destacam dois paradigmas26: o paradigma do 

capitalismo agrário e o paradigma da questão agrária. 

O paradigma do capitalismo agrário defendido pelos teóricos do RIMISP 

(2005) - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural,  vinculado ao Banco 

Mundial, trata-se de: “[...] una organización sin fin de lucro, fundada en 1986, que 

apoya el apredizaje organizacinal y la inovación para promover la inclusión, la 
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 Compreendendo o paradigma como um conjunto de pensamentos, teorias e teses que procuram 

explicar a realidade. (FELÍCIO, p.18, 2006) 
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equidad, el bienestar y el dasarrollo democrático en las sociedades rural 

latinoamericanas”. 

No Brasil, Abramovay, a partir de sua obra Paradigma do Capitalismo Agrário 

em Questão (1992), destaca-se como principal teórico deste paradigma que vai ter 

forte influência na implantação das políticas públicas para o espaço rural através de 

programas como o Pronaf (1996) e o Novo Mundo Rural. Conforme este paradigma,, 

o campo, no futuro, terá três opções: a inserção ao mercado, a pluriatividade ou a 

adoção de políticas compensatórias. 

Neste paradigma, segundo Felício (2006), a diferença entre camponês e 

agricultor familiar está em dois aspectos: o camponês é sinônimo de atraso, é 

resquício do feudalismo, da barbárie e, por isso, tende a desaparecer com o avanço 

do capitalismo, transformando-se em agricultor familiar, importante e necessário, 

pois de alguma forma ele faz parte do agronegócio. 

Já o paradigma da questão agrária defendida por autores como Oliveira 

(1991), Martins (1981) e Fernandes (2004a), tem como principais elementos de 

análise: a renda da terra, a diferenciação econômica do campesinato e a 

desigualdade social gerada pelo desenvolvimento do capitalismo. É defendido pelos 

teóricos da CLACSO (2005) – Centro Latino Americano de Ciências Sociais, 

vinculado à Via Campesina27. Entendem que a luta pela terra e pela reforma agrária 

é a forma privilegiada da criação e recriação do camponês. 

Para estes, camponês é aquele que luta pela terra e sem a luta ele deixa de 

existir. Para Felício (2006), não há diferença entre agricultor familiar e camponês, 

pois, ambos são assim definidos por terem a família e o trabalho familiar por 

características. Ao mesmo tempo em que a família é proprietária dos meios de 

produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo. Contudo, o seu futuro 

está na superação do trabalho familiar. É necessário inventar o trabalho familiar-

cooperativo e aprender a não abominar o mercado. 

A questão agrária nasceu da contradição estrutural do capitalismo que produz 

simultaneamente a concentração da riqueza e a expansão da pobreza e da miséria. 

Essa desigualdade é resultado de um conjunto de fatores políticos e econômicos.  É 

                                                 
27

 Fundada em um congresso da União Nacional dos Agricultores da Nicarágua em 1992, com a 
presença de movimentos da Ásia, Europa e América Latina, numa iniciativa de combater a ação 
neoliberal contra os camponeses do mundo. Acabou se constituindo em uma articulação de 
movimentos camponeses em escala mundial, tendo atualmente um registro de 186 organizações 
camponesas espalhadas pelo mundo (MOTTA p. 492, 2005). 
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produzida pela diferenciação econômica dos agricultores, predominantemente do 

campesinato, por meio da sujeição da renda da terra ao capital28, prevalecendo à 

sujeição e a resistência do campesinato tanto a lógica do capital quanto à 

expropriação, através da recriação do trabalho familiar. (MARTINS, 1981) 

Segundo Moura (1986), camponês e campesinato são conceitos de grande 

valia, de grande força que não dispõem de teor político e histórico. Já o termo 

agricultor familiar abrange vários tipos de trabalhadores, e mesmo aqueles que não 

são proprietários de terra também estão aqui por terem como base a atividade 

familiar como os parceiros, arrendatários e rendeiros. Dessa forma, os termos 

agricultor familiar e camponês estão relacionados à atividade familiar, em que a 

produção está direcionada para a obtenção de bens necessários à sobrevivência, na 

qual muitas vezes “a riqueza que cria realiza-se em mãos estranhas às suas, como 

renda que flui disfarçadamente para os lucros bancários, como alimento de custo 

reduzido [...] e aumenta a taxa de lucro das grandes empresas urbanas”. (MARTINS, 

1981, p. 176-177) 

Existem muitas contradições no discurso do governo sobre a prioridade de 

investimentos na agricultura familiar, em especial a partir de 2003, no governo Lula. 

A maior delas é relativa à divulgação dos investimentos que são destinados a 

agricultura familiar através dos recursos do PRONAF. O governo divulga os dados 

para cada safra de forma isolada, sem mostrar o montante de investimentos que são 

destinados ao agronegócio. Como exemplo, Hespanhol (2007), apresenta os 

seguintes dados: na safra 2003-2004, o PRONAF recebeu 4,4 bilhões de reais e o 

agronegócio, 33 bilhões. Na safra 2004-2005, o PRONAF recebeu 7 bilhões de reais 

e o agronegócio, 38 bilhões. Para a safra 2005-2006, foram disponibilizados 9 

bilhões de reais para o PRONAF e 44 bilhões para o agronegócio. Ou seja, os 

recursos destinados ao PRONAF são irrisórios em frente aos recursos destinados ao 

agronegócio, visto que pelos estudos realizados pela FAO/INCRA predomina no 

País, em termos numéricos a agricultura familiar. 

A SDT, vinculada ao MDA, vem desenvolvendo o Programa Nacional de 

                                                 
28

 Na medida em que o produtor preserva a propriedade da terra e nela trabalha sem o recurso do 
trabalho assalariado, utilizando unicamente o seu trabalho e o de sua família, ao mesmo tempo 
cresce a sua dependência em relação ao capital, o que temos não é a sujeição formal do trabalho 
ao capital. O que essa relação indica é a sujeição da renda da terra ao capital. Essa sujeição 
acontece tanto em relação à grande propriedade quanto em relação à propriedade familiar, de tipo 
camponês (MARTINS, 1995, p.175). 
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Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT), no qual está 

inserida a linha do PRONAF infraestrutura e serviços municipais, com ações ainda 

muito incipientes. O MDA é responsável pela condução da política de 

assentamentos rurais, denominada de forma inadequada de reforma agrária e da 

operacionalização do PRONAF, que tem ficado restrito à oferta de crédito rural para 

custeio e investimento. 

Por outro lado, o MAPA conduz a política de apoio à agricultura empresarial, 

representada, essencialmente, pela oferta de crédito oficial para os médios e 

grandes produtores rurais a taxas de juros inferiores às vigentes no mercado 

financeiro. Ou seja, a agricultura empresarial continua sendo a maior beneficiária 

das políticas públicas, como será discutido no capítulo 2. Lógico, não se pode negar 

que houve uma inserção de políticas públicas para a agricultura familiar através do 

PRONAF no País, pois, antes do Programa, este segmento sempre esteve excluído 

das políticas públicas implantadas até o ano de 1996. 
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2. ESPACIALIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

  A espacialização, regionalização e produção do espaço brasileiro, com 

ênfase no espaço rural, passa pela intervenção do Estado, através do planejamento 

e das políticas públicas e, em especial, do PRONAF a partir de 1996 até os dias 

atuais. 

 

2.1 Espacialização do Estado brasileiro a partir das regiões 

 

A concepção de território a partir de 1822 – transição do Brasil Colônia para o 

Brasil Império, tem o significado de substrato físico, sob a noção de um território 

nacional prévio, inserido na natureza e politicamente delimitado pela Coroa 

Portuguesa, sob o domínio de um Estado politicamente organizado. O centro 

político, materializado no imperador e no Conselho de Estado, teria que funcionar 

como gestor dos múltiplos e eventualmente conflitantes interesses das oligarquias 

dominantes que se expressavam de modo desigual no vasto território brasileiro. 

(MAGNOLI, 2002-2003) 

A fragilidade do conjunto residia na sua precária coesão, principalmente em 

razão da fratura de descontinuidade social representada pela instituição da 

escravidão. Esta era o alicerce social a ser preservado pelo Estado. O sucesso 

histórico do Império derivou dessa fonte original de fraquezas que, funcionando 

como pólo aglutinador dos interesses essenciais das oligarquias, possibilitou a 

concentração do poder político. (MAGNOLI, 2002-2003) 

Moraes (2000) enfatiza que a continuidade do processo de apropriação 

territorial sob o Estado imperial dependia da unidade política dos territórios coloniais 

portugueses. Os blocos de capitanias surgidos da reorganização territorial de 

Pombal, através de capitanias, foram de grande importância na configuração 

territorial brasileira. 

A Capitania do Rio de Janeiro consolidou-se em 1763, com a elevação do 

Brasil a Vice-Reino, como vínculo central das relações entre a Coroa e as Colônias. 

No entanto, sua função principal consistia em assegurar o controle metropolitano 

sobre as rendas auríferas provenientes da Capitania de Minas Gerais. A Capitania 

de São Paulo, à qual ficaram subordinados temporariamente Mato Grosso e Goiás, 
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desempenhava funções decisivas na apropriação das terras do oeste e na 

consolidação da fronteira do Guaporé. São Paulo também contribuiu para expansão 

nas terras ao sul, estabelecendo a rota entre as vacarias e Sorocaba. 

No “nordeste velho”, as capitanias gerais da Bahia e de Pernambuco 

concentravam dois blocos de colônias, de forma que a criação da Capitania do 

Piauí, em 1758, subordinada ao Maranhão marcou o início da apropriação da vasta 

área sertaneja, que daria origem a um “nordeste novo”. Em 1772, o Maranhão foi 

separado do Grão-Pará, assumindo na sua plenitude a função de centro 

administrativo do “nordeste novo”. 

A Capitania de São José do Rio Negro foi criada em 1757, pouco antes da 

supressão do Regimento das Missões e da secularização das aldeias missionárias, 

que foram transformadas em povoados e vilas. A criação do estado do Grão-Pará e 

Rio Negro em 1772, diretamente subordinado à Coroa, completou a organização 

administrativa do bloco de colônias destinado a garantir a posse da imensa 

Amazônia. 

A Capitania do Rio Grande de São Pedro foi criada em 1760, subordinada ao 

Rio de Janeiro. A sua criação inseria-se no esforço de interligação da Colônia do 

Sacramento, localizada às margens do Rio Prata e isolada dos territórios 

portugueses no Brasil. A capitania meridional tornou-se o centro de intensa 

confrontação entre as coroas ibéricas, que se estenderam após a transferência da 

Família Real e desencadeou na Questão Cisplatina. (MAGNOLI, 2002-2003) 

A partir da segunda metade do século XVIII, sob a configuração política 

proveniente da reorganização pombalina, os processos de apropriação em 

andamento configuraram novas redes de intercâmbio e geraram interesses muito 

concretos ligados aos vastos “fundos territoriais” disponíveis para os colonos, 

gerando grandes “frentes de apropriação territorial”. (MAGNOLI, 2002-2003) 

O processo de colonização conhecia uma rápida expansão na direção do 

interior, ao norte, ao sul e a oeste com a abertura de rotas, a fundação de 

povoações e fortificações, o confisco de terras indígenas e seu extermínio, 

promoveram uma valorização econômica de novas áreas que geravam interesses e 

negócios voltados para a apropriação dos imensos fundos territoriais “disponíveis”. 

A primeira frente de expansão corresponde ao “nordeste novo”, com a 

ocupação das depressões e planaltos sertanejos, com extermínio das populações 
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indígenas e a instalação das grandes fazendas de gado. Em 1758, a fundação da 

Vila da Mocha, depois capital sertaneja do Piauí, facilitava a ligação entre o litoral e 

o interior, onde se expandiam os currais. O consórcio entre o algodão e o gado deu 

seus primeiros passos ainda no final do século XVIII, contribuindo para a 

consolidação e valorização das terras do semiárido. 

A segunda frente de ocupação corresponde à Amazônia, com o negócio das 

“drogas do sertão”, agora livre da intermediação missionária, promovendo a 

ocupação da bacia fluvial. A terceira frente de apropriação está relacionada às 

Capitanias ocidentais de Goiás e Mato Grosso, que tinham valor estratégico 

destinado a sustentar a projeção territorial da colonização portuguesa até a margem 

direita do rio Guaporé. 

A quarta frente de apropriação corresponde às terras meridionais, entre São 

Paulo e Rio Grande de São Pedro, com o reconhecimento de rotas, abertura de 

caminhos e a valorização econômica das terras ligadas à existência de ciclos de 

confrontação militar com os espanhóis. A estabilidade provisória promovida pelo 

Tratado de Santo Ildefonso foi decisiva para a apropriação luso-brasileira do Rio 

Grande de São Pedro. Sob o impulso da demanda de carne nas Minas Gerais, 

formaram-se as charqueadas na Campanha, às margens do rio Pelotas, que 

alteraram profundamente as estruturas econômicas e sociais regionais. 

Essas frentes de apropriação expressaram a convergência entre os 

interesses geopolíticos da Coroa e uma variedade de interesses dos colonos. Do 

ponto de vista da Coroa, tratava-se de produzir provas de soberania por meio da 

ocupação real e simbólica dos territórios, em especial das largas faixas de fronteiras. 

Do ponto de vista dos colonos, a ocupação era movida por interesses concretos que 

dependiam da valorização territorial. 

As novas redes de intercâmbio entre os mercados refletiam o caráter mais 

complexo da economia colonial. Nessa época, ao lado dos grandes interesses 

exportadores e dos negócios ligados ao tráfico externo e interno de escravos, 

erguia-se uma teia difusa de interesses e negócios associados ao intercâmbio entre 

as colônias brasileiras. 

No momento da ruptura dos laços coloniais, o novo Império brasileiro não 

dispunha de um território unificado prévio, mas de um conjunto heterogêneo de 

territórios coloniais herdados da colonização. A unidade territorial aparece como um 
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desafio e um programa histórico. Esse programa, no entanto correspondia aos 

interesses concretos gerados pela marcha de apropriação e valorização de terras 

empreendida pelos colonos. O poder imperial no Brasil surge como resposta à 

ameaça de desintegração republicana, como instrumento da unidade política e 

territorial. 

O programa da unidade política implicava a subordinação das oligarquias ao 

centro político. O centralismo político e administrativo do Império brasileiro que 

consagrou o poder Executivo sobre as esferas regionais e locais evidenciava a 

distinção entre o Estado e as oligarquias. O traço centralista aparece na Constituição 

de 1824 em todos os lugares, mas predominantemente na abordagem da divisão 

espacial do território. 

As províncias funcionavam unicamente como divisões territoriais da unidade 

geral. A atividade política tinha por missão a lealdade à integridade territorial do 

Estado e implicava renúncia absoluta à própria representação de espaços políticos 

regionais, não possuindo qualquer substância política. (MAGNOLI, 2002-2003) 

O programa da unidade solicitava também a produção de um território 

imaginário, capaz de funcionar como base para a política de fronteiras do Estado 

imperial. A doutrina das fronteiras naturais, com base no “território natural” 

representado pela cartografia foi base doutrinária da política de fronteiras do Império 

brasileiro, concluindo assim o programa de construção da unidade que constituiu, 

em grande medida, a razão de sua existência. O Brasil foi concebido não como um 

povo e sim como uma porção do espaço terrestre e não uma comunidade de 

indivíduos. (MORAES, 2005) 

O País sempre foi visto a partir de suas características naturais, identificando-

se a região Amazônica como a região de florestas tropicais, a região Nordeste como 

dominada pela caatinga, a região Leste pelas montanhas e pela mata atlântica, a 

região Sul pelas florestas de araucária e pela planície dos pampas e, por fim, a 

região Central do Brasil pelos cerrados. (MORAES, 2005) 

Essa mentalidade perdura até as primeiras décadas do século XX, sendo 

modificada a partir de 1930, em que uma postura científica vai aos poucos se 

tornando dominante e fazendo ponte entre as velhas instituições do saber e as 

novas agências de difusão de um novo ideal de ciência, ao qual se associa a idéia 
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de modernização. O papel central que a noção de “civilização” cumpriu para a antiga 

mentalidade será agora ocupado pelo conceito de “modernização”. (MORAES, 2005) 

Pode-se dizer que modernizar é, entre outras coisas, reorganizar e ocupar 

território, dotando-os de novos equipamentos e sistemas de engenharia, conectando 

suas partes com estradas e sistemas de comunicação, enfim, significava no País 

necessariamente, a valorização do espaço. O Estado devia agir para instalar o novo 

projeto nacional: a construção do Brasil moderno. 

É no primeiro governo Vargas, especialmente no período do Estado Novo, 

que todo o aparato estatal vai se adequar para realizar tal tarefa, com a criação de 

órgãos, programas e normas dedicados à execução de políticas territoriais. Dentre 

os elementos a se destacar nas ideologias geográficas do Estado Novo, enfatiza-se 

a criação do mito da hinterlândia e a emergência da temática regional. 

Sobre a primeira temática, destaca-se a nova concepção valorativa ao interior 

do País e com relação à segunda, foi na ditadura Vargas que se realizou a primeira 

regionalização oficial do Brasil, como também a assimilação do conceito de região 

no vocabulário oficial do Estado. A regionalização proposta pelo Conselho Nacional 

de Estatística em 1938 dividia o País nas regiões: Norte, Nordeste, Este, Sul e 

Centro-Oeste. 

O apego ao conceito de região pode ser explicado pelo fato do Estado Novo 

representar um movimento de concentração do poder estatal na esfera do executivo 

e da União, constituindo forte reação à tendência centrífuga do pacto federativo da 

República Velha, portanto, não podia apegar-se às divisões estaduais tradicionais 

para o exercício do governo. 

Num país com a dimensão territorial do Brasil, este exercício demandava 

escalas governamentais intermediárias entre a esfera federal e a municipal.  A 

região servia bem a esse papel com a vantagem de ser uma subdivisão definida 

pelo governo central. Assim, Vargas define a brasilidade como o somatório das 

culturas regionais do País, concepção que estimula o processo de construção de 

identidades e de criação de tradições em diferentes partes do território nacional, 

como estratégia de destinação das elites locais no projeto de construção do Brasil 

moderno. (MORAES, 2005) 

A partir desse período, a concepção do País com o seu território tem o 

acréscimo de um novo componente obtido pelo recorte regional. As regiões passam 
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a fazer parte do debate político das elites, não raro adquirindo posição de agente 

coletivo de interesses ou mesmo ator político, em um processo em que o 

regionalismo acaba por desempenhar funções ideológicas bastante eficientes. 

Com a criação do IBGE em 1942 e a incorporação do Conselho Nacional de 

Estatística e do Conselho Nacional de Geografia houve a preocupação tanto com a 

regionalização do país, como com a criação de um sistema consolidado de 

estatística. Inicialmente o IBGE adotou a regionalização de 1938. Mas, em 1945, o 

País foi dividido em sete grandes regiões naturais (Norte, Nordeste Ocidental, Leste 

Setentrional, Leste Meridional, Sul, Centro- Oeste), 30 regiões 83 sub-regiões e 198 

zonas fisiográficas. 

A consolidação de identidades regionais no País permitiu que no pensamento 

das elites brasileiras conflitos sociais fossem tomados como lutas entre lugares. Tal 

compreensão enraizou-se de forma muito rápida na mentalidade moderna em 

construção, renovando no novo paradigma antigas determinações da condição 

periférica. Esse fato é evidenciado na incorporação da mentalidade progressista 

residente no pensamento do pós-guerra. 

O equacionamento da “questão regional” nos anos 50 bem comprova o 

afirmado. Inicialmente na sua própria centralidade e ao se definir a superação das 

desigualdades regionais como projeto nacional básico do País. Nesse contexto, a 

região perde a positividade apontada no discurso estado-novista e passa a ser 

avaliada negativamente como situação superada, em um equacionamento teórico 

cepalino, que entende o desenvolvimento como homogeneização dos lugares. 

Juntamente com as características das culturas locais, também, a hinterlândia 

volta a conhecer um conceito negativo, sendo novamente qualificada como o lócus 

do atraso e da barbárie, os espaços nos quais o Estado deve concluir a construção 

do país, impondo a vida moderna. O governo JK e o Plano de Metas expressam um 

momento onde o ajuste entre as ideologias geográficas e as políticas territoriais do 

Estado são totais e explícitas. 

O discurso e a materialização física do Plano de Metas caminham em 

concordância com a tarefa do Estado em construir o País objetivando-se em 

agressivas políticas territoriais, em um esforço de produção de espaços ímpar na 

história brasileira. Com a interiorização da capital associada a um extenso projeto 

viário, consolida-se a industrialização nas áreas centrais do País. 
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Uma nova divisão interregional do trabalho se estabelecia ao mesmo tempo 

em que se concretizavam as bases físicas do mercado nacional, em um quadro em 

que as regiões eram explicitamente definidas como objeto de intervenção estatal e o 

planejamento regional. Surgiam como instrumento essencial para a modernização 

do país. Nesse contexto político mais democrático e de rápido processo de 

urbanização, a idéia de povo começa a ganhar mais peso na discussão da 

identidade nacional. 

O golpe militar de 1964 retira essa discussão da esfera do Estado retomando 

com força uma visão geopolítica da atuação governamental que repõe integralmente 

a concepção autoritária que identifica o Brasil com seu território, fundamentado na 

Doutrina da Segurança Nacional. O lema dos governos militares era a “integração 

nacional” como projeto básico, uma nova versão da antiga ideologia da construção 

do País por um Estado forte. As noções de modernização e de desenvolvimento 

perdem seu componente social e político, passando a qualificar apenas os aparatos 

produtivos e as infraestruturas. 

A “região problema” da década de 50 é deixada de lado, ao mesmo tempo em 

que se revalorizam os espaços de fronteiras com incentivo ao avanço de frentes 

pioneiras no Centro-Oeste e na Amazônia. A ocupação e ordenamento do espaço 

atuaram como eixo estruturador do planejamento governamental no período militar 

com um planejamento autoritário e bastante centralizado, visível em todos os 

documentos oficiais da época que tinham na espacialização das ações previstas o 

elemento de articulação intersetorial. 

Na época, todas as políticas territoriais foram agrupadas em um único órgão 

executor, o Ministério do Interior, que envolvia agências distintas, cujo ponto de 

ligação, residia no fato de que todas operavam políticas de produção e organização 

do espaço. Em 1967, o IBGE foi convocado pelo Ministério do Planejamento para 

participar na elaboração do Plano Decenal, sendo necessária uma nova adequação 

da regionalização brasileira. 

Em 1969 foi divulgada a nova regionalização do País, voltando ao recorte de 

cinco grandes regiões ou macrorregiões (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-

Oeste), 87 mesorregiões e 360 microrregiões homogêneas. Em 1989, foram 

mantidas as cinco macrorregiões e ampliado o número de mesorregiões para 137 e 

de microrregiões para 558. 
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As mesorregiões foram caracterizadas por áreas individualizadas definidas 

pelas seguintes dimensões: processo social como determinante quadro natural 

como condicionante; rede de comunicações e de lugares como elementos de 

articulação espacial. Já as microrregiões foram conceituadas como subespaços das 

mesorregiões, diferenciadas pela organização do espaço e caracterizadas pela 

estrutura de produção agropecuária, industrial, extrativismo mineral ou pesca e pela 

vida de relações no nível local. 

A plataforma “democratizante”, após o período militar (Nova República), 

enfatizava a idéia de descentralização, associando o planejamento federal com o 

autoritarismo, escolhendo o poder local como instância democrática por excelência. 

A Constituição Federal de 1988 reflete bastante essa mentalidade localista e 

antiestatista que de forma inovadora não concebe o País numa visão integrada e 

total do território, portanto não estrutura sua administração em bases geopolíticas.  

No que diz respeito à gestão das políticas públicas, assiste-se na Nova 

República a uma grande segmentação e setorização das ações e programas, além 

do processo de democratização ter ocorrido em um cenário de crise econômica, 

forte recessão mundial, emergência das teses neoliberais que propõem a ação do 

Estado “mínimo” e a desregulamentação das economias nacionais. O abandono da 

perspectiva de integração territorial fica clara na substituição do planejamento inter- 

setorial pelo plano econômico na condução estratégica do Estado. 

A intenção claramente descentralizante da Constituição Federal de 1988, 

introduz o estilo do planejamento participativo que encontra muitas dificuldades para 

se realizar em um país marcado por tradição de cultura política autoritária, 

centralizadora e com grande disparidade entre as regiões e os lugares. A novidade 

introduzida por essa nova orientação é a retomada de um enfoque territorial na 

condução das ações com maior espacialização dos projetos e programas 

desenvolvidos. 

O resgate da dimensão territorial no contexto do planejamento do governo 

brasileiro a partir de 1990 é um reflexo de um conjunto de fatores que tiveram como 

motor a imposição do processo de acumulação flexível e globalizado. Além da 

globalização da economia foram acrescidos fatores exclusivos à realidade brasileira, 

dentre os quais devem ser ressaltados os que contribuíram para o esgotamento do 

modelo de desenvolvimento do País a partir de 1980. 
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Décadas “perdidas”, desmonte do aparelho do Estado, privatizações, 

fragmentações das políticas públicas, são elementos associados a um conceito que 

começa a se hegemonizar nas últimas décadas: a globalização (MORAES, 2005). 

Este conceito designaria um movimento de novos e profundos ajustes nos espaços 

periféricos, constituindo, segundo seus mentores, uma etapa superior da 

modernização que ultrapassaria os Estados, as fronteiras e os territórios. Para os 

adeptos da globalização só existiriam duas escalas na geografia do mundo 

contemporâneo: o local e o global. 

A globalização não é um movimento destituído de intenções, que promove a 

inclusão de todos os territórios de forma uniforme, ao contrário, é um movimento 

hierarquizado, tem comando, e não são todos os agentes que conseguem atuar de 

maneira global. Ele cria hierarquias, e do ponto de vista do território, privilegia, não 

por acaso, determinadas escalas territoriais (a mundial e a local). Define suas 

prioridades a partir da sua lógica de funcionamento, ou melhor, da lógica dos 

interesses dominantes – os interesses do grande capital, sediado nos países mais 

ricos do mundo (MORAES, 2005). 

Relacionado a esses fatores, a estrutura e o papel do Estado sofreram 

profundas transformações. O tradicional Estado voluntarista que reconstruía 

economias em crise, motor de reformas sociais e/ou se pautava no bem-estar social, 

foi aos poucos sendo desmontado e substituído por um novo Estado, que passou a 

se caracterizar pelo controle e pela regulação29. (CARGIN, 2007) 

Mesmo havendo modificado seu sentido de atuação, o fim do Estado 

reivindicado pela esquerda ou o Estado mínimo propagado pelas teorias 

liberalizantes ainda não se concretizou. Se, por um lado, a globalização e suas 

flexibilidades parecem enfraquecer o Estado, por outro ele se reforça, como 

demonstram os estudos atuais sobre a União Européia, em que o Estado assumiu 

importante papel de regulação, articulação e integração de regiões menos 

favorecidas. Outro fato mais recente (setembro de 2008) foi o plano milionário que o 

governo dos EUA providenciou para suprir a quebra financeira do maior banco do 

país. 

                                                 
29

 A ação regulatória do Estado pode ser considerada como um conjunto de técnicas administrativas 
de intervenção sobre a economia. Ao definir o conteúdo da regulação, a Administração pode 
escolher diferentes técnicas para gerar efeitos sobre a economia (MATTOS, p.140, 2006). 
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No caso dos países da América Latina, deve-se considerar que o papel do 

Estado vem se tornando ainda mais importante, pois apenas agora está se 

superando um processo de abandono do tradicional modelo de Estado-Nação 

autoritário que comandava as ações de desenvolvimento. Deve-se reconhecer que o 

mundo atual passou e ainda passa por mudanças significativas em que o papel do 

Estado foi redimensionado, gerando modificações nas relações do poder que este 

exerce com a sociedade. (CRAGIN, 2007) 

Com a democratização, o poder não possui um único foco centrado no Estado 

como nos períodos autoritários. O poder é resultado de uma situação estratégica e 

complexa que se manifesta assimetricamente, de forma multidimensional e 

onipresente, capaz de se produzir a cada instante em todas as relações. Dessa 

forma, o poder é muito mais amplo que o Estado e se esconde atrás de toda e 

qualquer relação, manifestando-se no território, controlando a população e os 

recursos, de forma assimétrica e multidimensional. (CARGIN, 2007) 

A perda da unidimensionalidade do Estado-nação para o mercado e a 

emergência do poder multidimensional “implica o reconhecimento dos diversos 

agentes sociais com suas estratégias e conflitos presentes em escalas parciais, e na 

necessidade de alterar o conceito do Estado”. (BECKER, 1983, p.2) O Estado 

transformado não é mais o ponto máximo de exercício do poder, e o território 

assume um papel de grande relevância. Becker (1983) afirma que com a 

multidimensionalidade do poder, o espaço reassume sua força e recupera-se a 

noção de território. Trata-se, pois, agora de uma geopolítica de relações 

multidimensionais de poder em diferentes níveis espaciais. É nesse contexto que a 

dimensão territorial teve que ser reposicionada no planejamento governamental. 

Neste sentido, a dimensão regional e o ordenamento territorial passam a ser 

vistos como um corte transversal que afeta a todas as atuações públicas com 

incidência territorial, dando a elas um tratamento integrado. Esta concepção remonta 

à geografia regional francesa de 1960, com o aménagemente du territoire, utilizada 

amplamente no Brasil durante o período desenvolvimentista e gradativamente 

esquecida a partir de 1970 com a geografia regional norte-americana, através de 

forte viés quantitativo. (MORAES, 2005) 

O deslocamento do desenvolvimento econômico em relação ao 

desenvolvimento espacial passou a ser revisto na última década, e o interesse por 
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esse enfoque tem se manifestado nos níveis federal e estadual. A retomada da 

abordagem territorial não pode ser um simples retorno ao passado, pois a 

implantação de políticas públicas não pode ser realizada de forma isolada e 

desarticulada espacialmente. Entra em evidência a discussão sobre os recortes 

espaciais utilizados para a intervenção do território e também sobre o papel do 

Estado na integração das regiões excluídas pela formação do mercado global. 

(MORAES, 2005) 

Por ser mais complexo e coexistirem fenômenos globais, regionais e locais, o 

território requer uma intervenção mais complexa. Entende-se que o sistema funciona 

em múltiplas escalas, mas a implantação de políticas exige a seleção de escalas 

adequadas para cada tipo e objetivo de política. A escala emerge como perspectiva 

analítica e metodológica adequada, porque confere visibilidade e permite a 

problematização dos fenômenos. Através de sua análise mais detalhada, podem ser 

elaboradas políticas públicas para regular os vetores da globalização e, em algumas 

escalas, incluir territórios marginalizados, como no caso da escala mesorregional. 

A incorporação da dimensão territorial por parte do Estado deve ser vista com 

certa cautela. Mesmo com avanços no conhecimento do seu território, o Estado 

ainda não tem o devido conhecimento sobre as repercussões das políticas 

implantadas e a real contribuição das mesmas para a redução das desigualdades 

regionais. Ainda existem muitas dificuldades dos planejadores em compreender o 

recorte regional e, às vezes, as políticas são executadas ainda de forma setorial e, a 

partir deste fato, o recorte regional torna-se meramente analítico. 

Existe uma contradição entre a vontade regional e a ação do Estado, pois 

enquanto a região busca a diversidade, o Estado trabalha pela uniformidade e pela 

generalidade. O discurso regional é muitas vezes utilizado para aclamar as 

reivindicações regionais, tornando seus resultados vazios e a implantação de 

políticas desestimulantes.  Raffestin (1993, p.198), afirma:  

 

As aspirações de inúmeros grupos se dirigem para esse pólo regional: uma 
espécie de terra prometida, mas o Estado não o quer, então, ele multiplica 
os discursos sobre a região, de modo a manobrar uma grande quantidade 
de sentidos. Para o Estado, a região é uma expressão da qual se conserva 
sábia e sutilmente a polissemia. É um jogo difícil, mas no qual o Estado se 
distingue tanto mais que o discurso permita agir alternadamente em 
diferentes escalas: a da pequena à grande escala, segundo as 
necessidades do momento. 
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O Estado busca o exercício de um poder unidimensional e descendente, 

enquanto a região engendra um sentido de multidimensionadade com uma 

multiplicidade de atores que representam o pertencimento ao território. Estes 

procuram relações mais simétricas e por isso, muitas vezes opõem-se ao discurso 

do Estado. Para Raffestin (1993, p.185), trata-se, em síntese, “de redescobrir, para 

as coletividades malhas concretas que se oponham às malhas abstratas propostas 

pelo Estado. A região, a que é vivida, desempenhará um papel cada vez maior para 

as diversas comunidades”. 

A partir de 1990 como já foi exposto anteriormente, houve do ponto de vista 

do planejamento governamental, uma mudança com relação ao planejamento e à 

região, instituído o Plano Plurianual (PPA) como principal instrumento de 

planejamento de médio prazo. O artigo 165 da Carta Magna estabelece “(...) de 

forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal 

para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 

programas de duração continuada”. (BRASIL, 2004) 

A partir da nova Constituição, o PPA passou a ser pensado de forma 

integrada com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual 

(LOA), articulando instrumentos de curto e médio prazo, submetidos à apreciação do 

poder legislativo. A crescente inflação, a instabilidade política e o aprendizado da 

democratização do país, não configuraram condições favoráveis para o 

planejamento e o primeiro PPA (1991-1995) não conseguiu avançar, foi destinado 

somente a cumprir uma exigência constitucional. Mesmo com alguns avanços, o 

segundo PPA também não passou de um Orçamento Plurianual de investimentos, 

ampliando somente o setor de projetos orçamentários. 

Os dois primeiros Planos Plurianuais se caracterizavam pela dominância da 

lógica orçamentária, ausência da institucionalização do PPA e da LDO como 

instrumentos objetivos de planejamento permanente e integrado. Faltou 

correspondência entre os objetivos, as diretrizes, a programação e suas metas, além 

da regionalização apenas formal. 

A partir da estabilidade econômica obtida em 1994, com o Plano Real, foram 

criadas as condições para a retomada do planejamento. A necessidade de repensar 

a economia veio acompanhada da urgência em repensar o território e, a partir daí, 



 

 

 

 

 

93 

foram elaborados projetos estruturantes, baseados nos Eixos Nacionais de 

Integração e Desenvolvimento e no Brasil Ação, respectivamente. 

A política de desmonte do Estado planejador desenvolvimentista e a 

substituição deste por um “novo” Estado regulador parecem ter suas bases na 

interpretação que Fernando Henrique Cardoso, como intelectual, teria tido do Brasil, 

juntamente com outros intelectuais que seguiram a mesma linha de diagnóstico. 

(MATTOS, 2006) 

O “novo” Estado regulador – caracterizado pela criação de agências 

reguladoras independentes, pelas privatizações de empresas estatais, por 

terceirizações de funções administrativas do Estado e pela regulação da economia 

segundo técnicas administrativas de defesa da concorrência e correção das “falhas 

de mercado”, em substituição a políticas de planejamento industrial – representou 

uma evidente descentralização do poder do presidente da República e de seus 

ministros. 

Ao mesmo tempo, o Estado passou a criar novos mecanismos jurídicos-

institucionais de participação de diferentes setores da sociedade civil no controle 

democrático do processo de formulação do conteúdo da regulação de setores da 

economia brasileira. Nesse sentido, a reforma do Estado a partir de 1990 não teria 

sido apenas uma resposta no plano técnico-econômico à crise fiscal do mesmo, mas 

resultado de um claro movimento político de transformação do funcionamento da 

burocracia estatal. 

A abordagem territorial no planejamento governamental teve sua retomada a 

partir de 1996, e os estudos dos Eixos Nacionais de Integração e desenvolvimento 

podem ser considerados o ponto de partida desta retomada, subsidiando a 

elaboração dos Planos 1996-1999 e 2003-2007. Esses estudos apresentaram 

avanços com a inserção de uma visão integrada do desenvolvimento, valorização 

dos fluxos entre regiões, retomada do território como unidade de planejamento,  

integração de problemas multissetoriais,  hierarquização de projetos,  introdução da 

temática das áreas deprimidas, arranjos produtivos locais e da integração sul-

americana. (MATTOS, 2006) 

Além do Estudo dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, a 

criação do Ministério da Integração Nacional, em 1999, constituiu a base para a 

retomada da preocupação com a dimensão territorial no contexto das políticas 
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públicas. O primeiro, por colocar o território na esfera do planejamento 

governamental e o segundo, pela função de formular e conduzir políticas, planos, 

programas de desenvolvimento e estabelecer estratégias de incorporação de 

regiões periféricas. 

Como exemplo do avanço efetivo da criação do Ministério da Integração, 

aponta-se o Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável de 

Mesorregiões Diferenciadas, a construção da Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR)30 e da Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT)31. 

Becker (2005) mostra as relações entre PNDR e PNOT, enfatizando que as 

duas políticas convergem no que se refere à questão da desigualdade social. No 

caso da PNDR, a prioridade é atribuída a áreas com menor renda e sem dinamismo 

econômico. No caso da PNOT, a maior identificação seria com a proposição mais 

radical, que prioriza o combate à exclusão social e à má distribuição da riqueza. 

No entanto, a PNOT é mais abrangente, pois além de atentar para a 

desigualdade social, deve assegurar o crescimento econômico e a competitividade, 

além de administrar conflitos no uso e na apropriação do território. Aliás, ela deve 

inclusive administrar conflitos entre as próprias regiões e o uso ordenado do território 

nacional. (BECKER, 2005) 

Além desses avanços, pode-se acrescentar o estudo contratado para 

subsidiar a dimensão territorial na elaboração do Plano Plurianual 2008-2011, 

realizando a aproximação da discussão ao âmbito em que efetivamente são 

elaboradas e executadas as políticas públicas, rediscutindo as escalas de 

regionalização e incentivando a construção de uma visão estratégica para o país 

vinculada com o território.                                                                                           

Em nível nacional o objetivo foi o de incorporar a dimensão territorial ao PPA, 

considerando variáveis como o desenvolvimento sustentável e a redução das 

desigualdades regionais, abordadas com a valorização dos espaços sub-regionais 

integrados com a escala mesorregional e macrorregional em uma abordagem 

multiescalar. (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão- MPOG, 2006a) 

                                                 
30

 Instituída pelo Decreto nº 6.047 de 22/02/2007, tem como objetivo a redução das desigualdades de 
nível de vida entre as regiões brasileiras e a promoção da equidade no acesso a oportunidades de 
desenvolvimento, e deve orientar os programas e ações federais no Território Nacional, atendendo 
ao disposto no inciso II do art, 3º. da Constituição (http://www.dji.com.br/decretos/2007-
00604/2007-006047.htm. Acesso em 22/09/2008. 

31
 Representa uma preocupação com a retomada do território como quadro ativo de integração do 

arcabouço produtivo, social e ambiental. (MDA, Documento Institucional 3, 2005 ) 

http://www.dji.com.br/decretos/2007-00604/2007-006047.htm
http://www.dji.com.br/decretos/2007-00604/2007-006047.htm
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Para atender a esse objetivo, o MPOG reconheceu a necessidade de um 

novo enfoque regional a partir das mudanças decorrentes da globalização, dos seus 

efeitos contraditórios de homogeneização e de aumento das diferenças em um país 

com vasto território e gritantes diferenças sociais. 

Foi contratado um amplo estudo para dar subsídios à dimensão territorial no 

PPA, metodologicamente estruturado em módulos, compreendendo um conjunto de 

etapas, orientadas por um Marco Inicial32 (primeiro módulo), que teve como objetivo 

estabelecer os conceitos e alinhavar as metodologias utilizadas, servindo como 

orientações para as demais etapas do trabalho, estruturadas em mais seis módulos, 

totalizando sete módulos. 

Constitui objetivo e diretrizes do estudo a redução das desigualdades com 

sustentabilidade; a integração nacional e sul-americana; a valorização da identidade 

cultural e dos potenciais de desenvolvimento das regiões; o fortalecimento das 

capacidades regionais de produção e inovação e a inserção competitiva externa; a 

preocupação ambiental; e o fortalecimento das relações urbano-rural e da rede de 

cidades. 

Para elaboração da visão estratégica nacional, foram considerados os 

principais focos de futuro, os elementos que se apresentam com consequências 

relevantes para um período próximo, além dos pontos positivos e negativos, com 

alta probabilidade de intervir nos fenômenos. A visão estratégica discute temas 

sobre o território e os atuais modelos de planejamento, orçamento e gestão. 

Foram propostos cinco objetivos para o desenvolvimento brasileiro: superar 

as desigualdades regionais, fortalecer a coesão social e territorial, promover os 

potenciais de desenvolvimento das regiões, valorizar a diversidade cultural e o uso 

sustentável dos recursos naturais, apoiar a integração sul-americana e a inserção 

competitiva e autônoma no mundo globalizado. (MPOG, 2006a) 

A nova proposta de regionalização do País, de abril de 2007, estrutura as 

regiões de referência para subsidiar a abordagem da dimensão territorial do 

desenvolvimento nacional no Plano Plurianual 2008-2011. O planejamento 

                                                 
32

 De acordo com o Marco Inicial, trata-se de uma tentativa sistemática de olhar no futuro, de longo 
prazo, para a ciência e a tecnologia, na economia e na sociedade, com o objetivo de identificar 
áreas estratégicas e as tecnologias genéricas emergentes com o potencial para produzir os 
grandes benefícios econômicos e sociais (CGEE/MPO, 2006). 
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governamental de longo prazo foi elaborado dentro de uma perspectiva de 

compatibilização entre três escalas. 

A primeira, que divide o País em seis grandes zonas: a) a urbanizada e 

desenvolvida (centro-sul); b) urbanizada e menos desenvolvida (litoral de Vitória a 

Belém); c) bioma amazônico; d) fronteira agropecuária dinâmica e em processo de 

urbanização moderna (cerrados ocidentais); e duas áreas de menor 

desenvolvimento (cerrados orientais e semiárido).  

A segunda divide o país em onze macrorregiões polarizadas, incluindo em 

cada uma o respectivo pólo e a região complementar, indicando a atual estrutura de 

comando sobre o território brasileiro. Por último, a sub-regionalização, com 118 sub-

regiões, permitindo um ajuste mais fino entre os indicadores econômicos e sociais, 

de polarização e a compatibilização com as características ambientais e a identidade 

cultural. (Ministério do Planejamento, Centro de Estudos de Gestão Estratégica - 

CGEE, abril de 2007) 

A regionalização nas três escalas é necessária e compatível com os 

diferentes objetivos, visões do território e com as definições de políticas públicas 

postas pelo governo a partir de 2005. A primeira caracteriza o Brasil desenvolvido, o 

bioma amazônico e diferencia as áreas em expansão. A segunda indica a força 

polarizadora dos grandes polos nacionais e suas áreas complementares, permitindo 

ver como o território está estruturado e comandado. Serve de referência para as 

políticas que visam às mudanças macroespaciais, para o reforço de um sistema 

policêntrico para a integração macroespacial do País e com a América do Sul. 

Por último, a escala sub-regional possibilita aprofundar a análise das 

especificidades territoriais em termos econômicos, sociais e ambientais e de 

referência para uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional operada em 

escala sub-regional, através de uma tipologia de regiões, a exemplo da União 

Européia. (Ministério do Planejamento, CGEE, abril de 2007) 

A construção de uma nova regionalização, segundo o documento do marco 

inicial “[...] visa principalmente criar regiões de referência para ações de 

planejamento e políticas públicas apoiando-se no referencial teórico clássico, isto é, 

certo grau de homogeneidade geoeconômica e uma organização polarizada” 

(MPOG, 2006a). Supõe-se que a complexidade gerada pela reestruturação do 
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espaço produz igual necessidade de atualização da regionalização que será 

utilizada como base para elaboração do Plano Plurianual. 

Entre as inovações pode-se destacar: adoção de uma abordagem 

multiescalar que oferece várias possibilidades de intervenção, um estudo detalhado 

da distribuição das cadeias produtivas, consideração das cidades como um recorte 

relevante para o desenvolvimento dos programas e ações e inclusão de análises 

prospectivas. A proposta de regionalização utiliza a territorialidade como elemento 

de materialização de um projeto de desenvolvimento local, a partir de uma visão 

endógena, destacando o papel público de mediação e pactuação, materializado em 

múltiplas escalas como já foi discutido no Capítulo 1. 

Como avanço, pode-se enfatizar: a evolução da multiescalaridade que aponta 

para a flexibilidade das escalas de intervenção no território, contribuindo para 

integração do planejamento setorial através da adoção de regiões de referência. 

Contribui para o foco das ações públicas, pois obriga os órgãos públicos a pensar o 

território em sua diversidade, considerando suas diferenças para intervenções. A 

incorporação da dimensão territorial contribui para transparência na administração 

pública, pois mostra a ação do Estado em cada região. Outro ponto relevante é o 

apoio à multissetorialidade, ou seja, à integração de esforços, tendo como centro o 

território; além da ênfase no planejamento participativo e no desenvolvimento 

sustentável que são fundamentais para a valorização da dimensão territorial. 

Como limitações, o Plano Plurianual não tem inserido a questão regional 

como centralidade política, financeira e institucional, o que, somado ao 

sucateamento da estrutura de planejamento territorial no Brasil tem limitado 

significativamente os avanços nessa área. Assim, em um momento que o aparelho 

burocrático do Estado ainda se direciona lentamente na incorporação das questões 

relativas ao território, a elaboração e implantação de políticas que estimulem a 

redução das desigualdades regionais ainda parecem fazer muito sentido. (MATTOS, 

2006) 

Além do mais, os programas e ações são “regionalizados”, distribuídos para 

todo o território nacional, pelas cinco tradicionais regiões brasileiras, o que se 

configura como subterfúgio tradicional de apenas atender ao dispositivo formal de 

regionalização do Plano, sem representar efetiva regionalização. 
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Embora ainda exista pouca integração entre os agentes governamentais 

responsáveis pelo planejamento no nível federal, a questão territorial está presente 

na elaboração do Plano Plurianual 2008-2011, tanto em nível federal como estadual, 

tentando uma integração entre os vários Ministérios e suas respectivas políticas 

públicas e sociais. O Estado do Piauí apresenta sua proposta de regionalização a 

partir da elaboração do projeto Cenários Regionais do Piauí como será analisado no  

capítulo 3 desta tese. 

 

2.2 Produção do espaço rural brasileiro e o papel das políticas públicas 

 

Políticas públicas, para efeito desse estudo, devem ser compreendidas a 

partir da teoria crítica e principalmente tendo como ponto de partida o conceito de 

“ideologia”33 de Karl Marx. Tais políticas geralmente são prescritas pelos governos e 

instituições de governança global, visando proteger os interesses e legitimar 

estruturas fundamentais do poder político-econômico. (PEET, 2007) 

É o entendimento de que as ideias que sustentam as práticas institucionais na 

elaboração e execução das políticas não são gestadas de forma neutra como coloca  

a ciência, nem são considerados os interesse de todos. São produzidas para servir e 

atender aos interesses político-econômicos dominantes: das nações ricas, das 

grandes empresas transnacionais, dos bancos internacionais e de vários órgãos 

internacionais que comandam a economia e política mundial. 

Na realidade, as políticas públicas e suas formas de realização refletem as 

contradições e conflitos entre e nos distintos setores e classes sociais presentes no 

atual estágio de desenvolvimento da história do Brasil e do mundo. No processo de 

luta constante, a classe capitalista procura desenvolver mecanismos que sustentam 

a estabilidade e permanência de uma ordem que defende seus interesses. Esses 

mecanismos fazem parte do Estado e da sociedade civil e além de garantir as 

condições de reproduções vigentes, possibilitam as condições para sua reprodução 

no futuro. 

Nesse sentido, é bastante interessante o que coloca Gonçalves Neto (1997) 

                                                 
33

 O conceito marxista de ideologia refere-se à produção e disseminação de idéias principalmente por 
parte do Estado e seu aparato burocrático, que apóia e legitima ordem social dominante. (MARX e 
ENGELS, 1970) 
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sobre o Estado e seu papel na sociedade: um aparelho de dominação de classe, 

originado do processo de luta, que reflete as contradições da estrutura econômica. 

Apesar de se caracterizar como elemento superestrutural, goza de certa autonomia 

em relação à classe capitalista e é portador de poder para interferir também na infra-

estrutura. Essa interferência aparece sob a forma de mediação supraclasse, 

aparentemente sem tomar posição entre ela, às vezes, até com posição 

desfavorável à classe capitalista, mas, em última análise, deseja a manutenção do 

status quo. Essa atuação na estrutura ocorre por medidas políticas, que são os 

instrumentos de intervenção do Estado. 

No Brasil, a intervenção do Estado no espaço rural, através das políticas 

agrícolas inseridas nos planos de governo, tem início a partir da década de 50 do 

século XX. O Estatuto da Terra, de 30 de novembro de 1964 (BRASIL, 1990, p.7), 

em seu § 2º define política agrícola: 

 

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

.  

Já a política agrária, de acordo com Delgado (2001), tem como objetivo 

tradicional intervir na estrutura da propriedade e posse da terra predominante no 

meio rural. Produzir uma transformação ou regularização dessa estrutura nas 

regiões em que a terra foi historicamente privatizada (política de reforma agrária) e  

influenciar o processo de ocupação de novas terras consideradas pelas agências 

estatais ou pelos atores privados como de fronteira agrícola (política de 

colonização), são seus objetivos. 

As políticas agrárias são eminentemente estruturais. Estabelecem uma 

intervenção direta em estruturas existentes buscando sua alteração ou consolidação 

em longo prazo, pois seus efeitos somente serão percebidos algum tempo após sua 

implantação. A mesma está embasada na concepção de que a propriedade e a 

posse da terra são fatores especiais que condicionam a estrutura da produção 

agrícola às condições de reprodução social de diferentes grupos sociais e às 

relações de poder no campo. 

Definem também a distribuição de riqueza e da renda entre os diferentes tipos 

de agricultores que existem simultaneamente no meio rural. Nesse sentido, a política 
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agrária é tida como um instrumento imprescindível para desencadear um autêntico 

processo de desenvolvimento rural e não somente de desenvolvimento agrícola, em 

um país cuja distribuição de renda e terras é desigual, como o Brasil. Constata-se 

que no País sempre houve o predomínio da política agrícola em detrimento da 

política agrária. 

No caso da agricultura, o que se teve de fato nas últimas quatro décadas 

foram somente políticas agrícolas, presente nos diferentes planos de governo, já que 

a política agrária foi sempre marginal ou inexistente.  Quadro 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

101 

Planos Objetivos /Ações do Estado na 

Agricultura- Política Agrícola 

Produção do Espaço e 

Transformações Territoriais 

A Reforma Agrária nos 

Planos de Governo  

Plano Trienal de 

Desenvolvimento Econômico 

e Social (1963-1965) – 

Governo João Goulart 

Modernização da agricultura, 

pesquisa e fomento, crédito agrícola, 

política de preços mínimos e 

aumento da produção e da 

produtividade. 

Investimentos rodoviários para 

pavimentar rodovias que 

interligam regiões de grande 

potencial econômico; 

substituição de ramais 

ferroviários antieconômicos e 

consolidação das rodovias de  

penetração. 

Reconhece       a 

deficiente Estrutura 

Agrária – Proposta de 

Reforma Agrária não 

efetivada 

Plano de Ação Econômica do 

Governo (1964-1966) – 

Marechal  Castelo Branco 

Aumento da produção de alimentos 

e matéria-prima e dos produtos 

exportáveis, diminuição das 

importações, expansão do crédito 

agrícola, maior mecanização. 

Criação do Sistema Nacional de 

Crédito Rural – SNCR. Instalação do 

planejamento na atuação do 

governo. Política de preços mínimos 

para produtos agrícolas. 

Redistribuição das populações 

rurais aliviando as pressões 

demográficas de regiões como o 

Nordeste para “espaços vazios” 

e propícios à produção. 

Colonização e treinamento de 

mão-de-obra. 

Reconhece a disparidade 

na distribuição de terra no 

Brasil. Criação da 

Superintendência de 

Reforma Agrária. 

Programa Estratégico de 

Desenvolvimento (1968-

1970) – Governo da Costa e 

Elevação da produção e da 

produtividade agrícolas e ruptura 

das barreiras do abastecimento. 

Zoneamento agrícola. 

“Revolução Tecnológica” e 

modernização. 

Proposta moderada de 

reforma agrária. 
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Silva Incentivo à industrialização no meio 

rural. Especialização do crédito rural 

e seguro rural. 

Metas e Bases para a Ação 

de Governo (1970-1973) – 

Governo do General Médici 

 “Milagre brasileiro”. “Revolução na 

Agricultura e Abastecimento”. 

Incentivos financeiros e fiscais para 

a agricultura comercial. 

Ocupação do Centro-Oeste 

(cerrados), da Região Norte, do 

Meio- Norte e dos vales úmidos 

do Nordeste. 

Colônia auto-

administrativa. 

Instauração de reforma 

agrária-colonização. 

I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (1972-

1974) – Governo do General 

Médici. 

Desenvolvimento da agricultura 

moderna, empresarial no Centro-Sul; 

viabilização da agricultura 

nordestina; criação do Programa de 

Redistribuição de Terras e Estímulos 

a Agroindústria do Norte e Nordeste 

– PROTERRA; e modernização as 

estruturas de comercialização e 

distribuição de produtos agrícolas. 

Inventivos fiscais e financeiros, 

insumos modernos e pesquisa 

agrícola para os grandes 

proprietários. 

Ação do PROTERRA nas 

regiões Norte e Nordeste. 

Pesquisa agrícola para o Centro-

Sul e o Nordeste. 

Racionalização da 

estrutura agrária. O termo 

reforma Agrária é abolido 

do texto. 

II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (1975-

1979) – Governo Ernesto 

Respostas às demandas de 

consumo interno; às necessidades 

de aumento das exportações e 

Modernização e dotação de 

bases empresariais do setor 

agropecuário nas áreas em 

Programa de distribuição 

de terras e estratégias de 
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Geisel. fornecimento estímulo à 

agroindústria. Presença do 

Planejamento organizado por um 

seleto grupo de técnicos. 

Esgotamento do milagre brasileiro 

expansão (Centro-Sul). 

Ocupação das regiões de 

fronteiras. 

ocupação de novas 

áreas. 

Década de 80 – Governos  

de João Baptista Figueredo e 

José Sarney 

Elaboração do Plano Nacional de 

Reforma Agrária e promulgação da 

Constituição de 1988. Criação do 

Programa de Crédito Especial para 

Reforma Agrária – PROCERA. Fim 

de créditos subsidiados e da política 

de preços mínimos. Fim do 

planejamento. 

Reorganização e fortalecimento 

de vários movimentos sociais do 

campo com apoio da Igreja, 

CONTAG, e outros. Acentuação 

da violência no campo em várias 

regiões do país (Centro-Sul- São 

Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Paraná e Rio Grande do 

Sul). Concentração de 

assentamentos rurais na Região 

Norte, seguida do Nordeste. 

Propostas de 

desapropriação e 

assentamento de 

camponeses. Elaboração 

do Plano Nacional de 

Reforma Agrária da 

“Nova República”. 

Desapropriação 

exclusivamente de terras 

consideradas 

improdutivas. 

Década de 90 aos anos 2000 

– 2007 – Governos de 

Fernando Collor, Itamar 

Franco, Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) e Luís 

Inácio Lula da Silva (2003 até 

Promulgação da Lei Agrária de 

25/02/93- Lei 8.629, que define 

critérios da função social da 

propriedade, instituição de módulos 

para desapropriação. Repressão aos 

movimentos sociais. Planos Anuais. 

Inserção do Judiciário na luta 

pela terra, aumento dos conflitos 

sociais no campo. Massacre de 

Corumbiara e de Eldorado dos 

Carajás. Fortalecimento dos 

movimentos sociais no campo 

Elaboração de projetos: 

“Novo Mundo Rural”, 

“Nova Reforma Agrária”. 

Realização de 

Assentamentos Rurais. 
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o presente) Avança Brasil. Crédito Fundiário. 

Plano Safra. Criação do PRONAF, 

Programa Cédula da Terra, Banco 

da Terra e Programa Novo Mundo 

Rural. Reforma Agrária pelo Correio.  

Presença do Banco Mundial nas 

orientações das políticas públicas. 

Separação do Ministério da 

Agricultura (produção empresarial) 

do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (agricultores familiares e 

assentados). Reformulação da 

política agrária em política de 

desenvolvimento rural. Política 

assistencialista à população pobre. 

Ampliação dos recursos do 

PRONAF aos agricultores familiares. 

Criação da SDT. Implantação do 

seguro Safra para a agricultura 

familiar.  

com destaque para o MST. 

Territorialização do MST e do 

Agronegócio. Inserção da 

agricultura familiar de mercado. 

Ênfase na abordagem territorial 

e no território, mas com 

predomínio do setorial. Duas 

vertentes: agricultura familiar x 

agronegócio. Promoção de 

outras atividades para o meio 

rural (artesanato, turismo, lazer). 

Estruturação dos territórios de 

desenvolvimento rural. Criação 

dos Territórios da Cidadania 

Elaboração do II Plano 

Nacional de Reforma 

Agrária. Revitalização 

dos Assentamentos 

Rurais. Reformulação do 

PRONAF infra-estrutura e 

serviços e criação do 

PRONAT.  

 

Quadro – 3 Políticas Agrícolas e Reforma Agrária 

Fonte: Gonçalves Neto (1997); Medeiros (2003). Locatel (2005). Organização: ALENCAR, Maria Tereza de, Janeiro de 2008. 
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Na abordagem sobre política agrícola alguns pontos são destacados: 

a) A política agrícola brasileira, sempre foi decidida em concordância com os 

interesses dos empresários da agricultura. Os incentivos fiscais e 

financeiros beneficiaram as culturas de exportação, alijando dessa política 

os camponeses que produzem para o consumo e abastecimento do 

mercado interno; 

b) Os aspectos comuns observados nas políticas agrícolas entre 1963-1979 

foram: ínfimos interesse em transformar a estrutura agrária do País; 

modernização do setor rural (grandes propriedades) via subsídios públicos 

e políticas de intervenção (preços mínimos, crédito rural, pesquisa e 

extensão), visando estimular o aumento da produção de produtividade; 

c) As políticas setoriais, a agrícola inclusive, entre as décadas de 80 e 90 do 

século XX, perderam importância e cederam espaço para as políticas 

macroeconômicas (combinação das políticas fiscal, monetária, comercial e 

cambial), sobretudo a partir dos pacotes econômicos e da liberalização;  

d) O governo passou a atribuir novos papéis para a agricultura familiar e o 

meio rural, com destaque para a geração de emprego, renda e preservação 

ambiental, a partir de 1990, dando destaque a agricultura familiar sob a 

justificativa da inserção do agricultor familiar ou camponês  no mercado. 

Para tanto, essas políticas buscam estimular o aumento da produção e da 

produtividade desse segmento; 

e) Promoção e incorporação de novos territórios e novas territorializações a 

partir da expansão da fronteira agrícola e da tecnificação da agricultura e 

modernização dos latifúndios que passam a funcionar como empresa. As 

consequências mais graves desse processo para os camponeses foi a 

acentuação da concentração fundiária e ampliação da segregação no 

espaço rural.  

f) Os camponeses não têm tido organização e força suficientes para 

influenciar as instituições políticas que tomam as principais decisões sobre 

a política agrícola.  A grande empresa agrícola sempre conseguiu 

organizar-se para vetar as propostas que a beneficiavam. Desse modo, 

essas políticas, ao contrário do que  apresentavam como  finalidade, 

armaram os grandes proprietários de condições legais para resistir as 
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tentativas de reforma agrária. 

g) Em Resposta ao processo de modernização da grande propriedade, sem 

alteração da estrutura fundiária, os camponeses organizaram movimentos 

sociais, a exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – 

MST, um dos principais protagonistas da luta pela reforma agrária no País 

e da oposição à reprodução ampliada do capital. Essa resistência 

organizada dos camponeses tem como uma de suas inspirações o 

movimento das ligas camponesas do Nordeste, presentes no País em 

1955.  

h) Ampliação de crédito e modificação das regras de acesso ao Pronaf e a 

consequente promoção de maior acesso aos recursos pelos agricultores 

familiares mais pobres. Foram criados a SDT e os Territórios da Cidadania 

nos territórios rurais mais pobres do País. Também foi modificada a forma 

de atuação do Pronaf infraestrutura e criado o PRONAT, para congregar 

várias outras políticas públicas em um mesmo território.  

 i) Algumas conquistas foram obtidas pelos camponeses no processo de luta, 

pesar da precariedade das políticas agrícolas e políticas sociais para o 

espaço rural, Dentre elas, merece destaque a implantação da previdência 

social através das aposentadorias e pensões mensais, a que tiveram 

direito, grande número de pessoas de famílias camponesas pobres. A 

extensão da aposentadoria e pensão ao trabalhador do campo fez da 

previdência rural a política pública de maior alcance social do País. 

 

Embora não se possa negar as conquistas obtidas pelos trabalhadores do 

campo e sua organizações, os pontos acima analisados permitem concluir que as 

políticas agrícolas brasileiras têm apresentado como consequência mais grave para  

o enfraquecimento da resistência  que  historicamente   garantiu  avanços aos 

direitos  camponeses.   

 

2.3 Políticas de reforma agrária e evolução do crédito rural no Brasil 

 

No governo de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2008), o que houve foi uma 

continuidade, ampliação e aperfeiçoamento das políticas públicas, principalmente a 
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manutenção dos referenciais que substituem a política de reforma agrária como 

conquista da classe trabalhadora pelo desenvolvimento rural gestadas no governo 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Aliás, a reforma agrária deveria ter 

sido, desde os “governos democráticos”, a principal política pública capaz de 

transformar o espaço rural e promover mudanças na estrutura sócio-espacial do 

País. 

A reforma agrária continua sendo um instrumento legítimo para dar acesso 

aos trabalhadores rurais e agricultores familiares a um bem essencial de produção 

que é a terra e, com base nela, permitir o acesso a outros meios necessários, desde 

a infraestrutura básica até serviços essenciais para uma condição digna de vida 

(saúde, educação, alimentação, lazer), que possibilitam condições para as famílias 

exercerem sua cidadania. 

Alguns setores do atual governo entendem que a reforma agrária não pode 

ser essencialmente agrícola, sendo possível viabilizá-la através de políticas públicas 

como o Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e 

outras atividades econômicas e prestação de serviços, como o caminho mais curto 

para resolver a questão agrária no País. (THOMAZ JÚNIOR, 2002) 

De acordo com Oliveira (1991), quando se estuda historicamente a estrutura 

fundiária no Brasil, ou seja, a forma de acesso à terra, verifica-se que, desde os 

primórdios da colonização, essa distribuição foi desigual. Primeiro foram as 

Capitanias Hereditárias e seus donatários, depois foram as sesmarias. Nestas 

últimas está a origem da grande maioria dos latifúndios do País, fruto da herança 

colonial. 

O espaço agrário teve como característica comum e dominante o monopólio 

da terra, resultando numa estrutura de classes em que conflita de um lado, a classe 

dos poderosos proprietários monopolistas, e de outro, toda a imensa massa de 

minifundiários e camponeses sem terra. A luta pela terra marca toda a nossa 

história. 

Com a independência e com o fim da escravidão, trataram os governantes de 

criar a Lei de Terras, de 1850 – em que o acesso só seria possível através da 

compra/venda com pagamento em dinheiro. Esse fato limitava, ou mesmo 

praticamente impedia o acesso aos escravos e aos agricultores familiares pobres. 

Por meio dela, garantiram-se mecanismos de manutenção e concentração fundiária, 
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além da disponibilidade de mão-de-obra. A Constituição Republicana de 1891 e o 

Código Civil de 1917 os mantiveram. 

Segundo Guimarães (1977), foi somente a partir do século XIX, que 

começaram a surgir os frutos das grandes batalhas pelo acesso à terra empreendida 

pelos camponeses. Quando a conseguiam, era longe do núcleo principal das 

plantações e/ou ao seu redor, de onde mais cedo ou mais tarde, seriam expulsos 

pelo grande senhor em função da cultura principal, a da cana-de-açúcar ou do café. 

Quando concediam pequenos pedaços de terra para a agricultura era com a 

finalidade de mantê-los como mão-de-obra de reserva dentro ou nas proximidades 

dos latifúndios. 

Na concepção de Guimarães (1977, p. 106): 

 

Objetivamente, o aparecimento da pequena propriedade no Brasil como 
instituição consolidada, ocorreu após a introdução de imigrantes europeus 
nas regiões meridionais, mas seria um erro deixar de levar em conta, a 
anterior etapa de gestação da classe camponesa - trabalhadores livres, 
escravos e índios. 

 

A concentração fundiária, a abundância de mão-de-obra por meio de 

subsídios estatais à vinda de imigrantes para o Sul do País e a garantia de preços, 

foram condições para manter o café como principal produto da pauta de exportações 

e carro-chefe da economia nacional. Em plano não tão importante, figuravam outros 

produtos, como açúcar, algodão, borracha, predominando ora um, ora outro, em 

diferentes tempos e regiões, mas sempre voltados para o mercado externo, com o 

cultivo baseado em grandes unidades produtivas e intensa exploração de mão-de-

obra. Ao mesmo tempo, foi se fortalecendo uma pecuária extensiva, em terras não 

utilizadas pela agricultura de exportação. 

Após o golpe militar, foi aprovado o Estatuto da Terra, em novembro de 1964. 

O objetivo do Estatuto era a gradual extinção de minifúndios e latifúndios, 

considerados como fontes de tensão no campo. A empresa, que poderia inclusive 

ser uma propriedade de caráter familiar, tornava-se o ideal de imóvel. O caminho 

para que o latifúndio se convertesse em empresa seria a desapropriação (prevista 

somente em casos de existência de tensão social), tributação progressiva e 

medidas  de apoio técnico e econômico à produção. A Lei estabelecia ainda, 

indiretamente, uma área máxima para as propriedades rurais, na medida em que 

definia que o latifúndio por extensão deveria ser objeto de desapropriação. 
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O Estatuto da Terra criou as condições institucionais que possibilitavam a 

desapropriação por interesse social como caminho para eliminar os conflitos no 

campo. No entanto, no rearranjo de forças políticas que se seguiu ao golpe, a 

possibilidade de uma reforma agrária com base na desapropriação foi posta de lado 

em favor de um modelo fundado no apoio  à modernização tecnológica das grandes 

propriedades, com incentivos fiscais e crédito farto e barato. (DELGADO, 2001) 

No entanto, o rápido processo de modernização tecnológica trouxe consigo 

uma série de transformações no espaço rural (expropriação de trabalhadores – 

parceiros, colonos, arrendatários; a demanda por terra se intensificou, expulsaram-

se os trabalhadores do campo para as periferias das cidades, surgindo aí a figura do 

boia-fria e os inúmeros conflitos entre indígenas e posseiros), fortalecendo ainda 

mais a figura do grileiro e enfraquecendo a propriedade familiar. 

O Artigo 4º, item II do Estatuto da Terra (1990, p.8), define “propriedade 

familiar” como:  

O imóvel rural que direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua 
família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a 
subsistência, o progresso social e econômico, com área máxima fixada para 
cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de 
terceiros.  
 

De certa forma o Estatuto da Terra foi importante para assegurar o direito à 

terra, pelo menos teoricamente e também quando se propõe criar políticas públicas  

de assistência e produção à economia rural (Capítulo III, Artigo 73). 

Em quase toda a literatura existente sobre o tema, desde 1964 até os dias 

atuais, é possível verificar que as políticas e programas para beneficiar o agricultor 

familiar têm sido insuficientes para superar os graves problemas originados desde o 

seu processo de formação. O que o governo tem feito ao longo dos anos é 

beneficiar os grandes agricultores ora através de empréstimos com baixos juros 

(crédito rural), perdão à dívida contraída em virtude da “perda de produção” e outros 

privilégios. 

A evolução do crédito rural ocorre à medida que a agricultura modifica o seu 

sistema produtivo com a crescente introdução de técnicas modernas e o emprego de 

máquinas, implementos e insumos modernos, porém esta atividade passa a 

depender fundamentalmente do crédito rural que, como instrumento de política 

agrícola no Brasil, é relativamente recente e acontece em dois momentos históricos 

distintos. 
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O primeiro foi a partir de meados de 1950, quando o mesmo tornou-se fator 

de elevada significância para viabilizar a política agrícola brasileira – fortemente 

direcionada para o mercado externo, objetivando adquirir divisas, de que tanto o 

País necessitava para realizar a implantação de seu parque industrial, 

fundamentado na produção de bens de consumo duráveis. 

O segundo e mais importante momento, dá-se ao sancionar a Lei n°. 4.829, 

de 05 de novembro de 1965, que institucionalizou o crédito rural no Brasil, o qual 

passou a contar com o Sistema Nacional de Crédito Rural, dispondo de fontes de 

recursos próprios subordinados às decisões do Conselho Monetário Nacional. Essa 

Lei define o crédito rural como o suprimento de recursos financeiros prestados por 

entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais e 

suas cooperativas, para aplicação exclusiva em atividades que se enquadram em 

objetivos específicos, assim relacionados: 

a) Estímulo ao incremento dos investimentos rurais, inclusive para 

armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos 

agropecuários, quando efetuados por cooperativas ou pelo produtor na sua 

propriedade rural; 

b) Favorecimento do custeio oportuno e adequado da produção e da 

comercialização de produtos agropecuários; 

c) Fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente mini, 

pequenos e médios; 

d) Incentivo à introdução de métodos racionais de produção, visando ao 

aumento da produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações 

rurais e à adequada defesa do solo. 

 

De acordo com dados do Banco Central, de 1969 a 1982, as regiões em que 

se concentraram o maior número de financiamentos agrícolas foram a Sudeste e a 

Sul. As que obtiveram maior crescimento no mesmo período foram a Norte e a 

Centro- Oeste e as de menor crescimento foram a Nordeste, Sudeste e Sul, 

respectivamente. 

Em relação aos Estados da região Nordeste, a concessão de crédito rural por 

Estado foi bastante assimétrica, pois houve uma concentração muito forte nos 
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Estados da Bahia e de Pernambuco67, em prejuízo dos demais Estados, 

principalmente Sergipe e Piauí, os menos favorecidos, que acentuou mais ainda as 

desigualdades socioespaciais. Com relação ao Estado do Piauí, as aplicações do 

crédito rural não ocorreram em virtude do mesmo não contar com nenhuma cultura 

de grande relevância comercial e econômica. 

Fica bem claro que o crédito rural só beneficiou o grande produtor rural,, 

principalmente os adeptos da agricultura mecanizada( dita “moderna”), com o cultivo 

de produtos extremamente valorizados no mercado interno ou voltados 

exclusivamente para o mercado externo. O agricultor familiar sempre foi 

marginalizado pelas políticas agrícolas implantadas no País. Na realidade, nunca 

houve preocupação do governo brasileiro em elaborar políticas eficientes para o 

desenvolvimento regional, pois as desigualdades são fruto do desenvolvimento do 

sistema capitalista, de sua expansão e reprodução ampliada do capital, que em 

todos os momentos foi e ainda é excludente. 

A partir de 1996, com a pressão da FETAG e o fortalecimento dos 

movimentos sociais do campo, o governo brasileiro dá início à primeira política 

pública específica para a agricultura familiar, o PRONAF. 

 

2.4 PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar: 

concepção, objetivos e linhas de ação 

 

O PRONAF de acordo com o Manual Operacional (1996), “é um programa 

que tem o propósito de apoiar o desenvolvimento rural, tendo por fundamento o 

fortalecimento da agricultura familiar, como segmento gerador de emprego e renda”. 

É um programa de parceria que envolve os governos municipais, estaduais, federal 

e a iniciativa privada, executado de forma descentralizada, cujos protagonistas são 

agricultores familiares e suas organizações. Foi criado pelo Decreto Presidencial N. 

1.946, de 28/07/96 e, a partir desse ano, firmou-se como a principal política pública 

do governo federal para apoiar os agricultores familiares. 

Segundo o Manual Operacional de 2002, o PRONAF destina-se ao apoio 

                                                 
67

 A intensiva aplicação de recursos do crédito rural nesses primeiros Estados está em função do 
maior grau de modernização de suas culturas de cana-de-açúcar e cacau, os produtos de maior 
expressão agrícola que são os que mais respondem aos estímulos de crédito por serem mais 
rentáveis economicamente. Além do mais, a maior concentração industrial foi nas áreas de maior 
urbanização e equipamentos urbanos: Recife, Salvador e Fortaleza (PIAUÌ, 1997). 
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financeiro das atividades agropecuárias e não-agropecuárias exploradas mediante 

emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua família, observadas 

as condições estabelecidas no capítulo das disposições gerais. Por serviços, 

atividades ou renda não-agropecuários, entendem-se, segundo o Manual 

Operacional (2002), aqueles relacionados com o turismo rural, produção artesanal, 

agronegócio familiar e com a prestação de serviços no meio rural, que sejam 

compatíveis com a natureza da exploração rural e com o melhor emprego da mão-

de-obra familiar. 

Deve-se registrar que em 1996, apenas ações relativas ao crédito de custeio 

foram implantadas e que a ampliação do programa para áreas de investimentos, 

infraestrutura e serviços municipais, capacitação e pesquisa, só ocorreu a partir de 

1997, quando ganhou maior dimensão e passou a operar de forma integrada em 

todo território o nacional. 

Segundo Mattei (2001), com a criação do PRONAF, a agricultura familiar que 

ficou sempre à margem das políticas públicas, passa a atender a antiga 

reivindicação dos trabalhadores rurais, que colocavam a necessidade da formulação 

e implementação de políticas específicas para o segmento numericamente mais 

importante, contudo o mais fragilizado da agricultura brasileira, tanto em termos de 

capacidade técnica como de inserção nos mercados agropecuários. O movimento 

sindical, através de suas organizações e suas lutas dos últimos períodos, 

desempenhou um papel decisivo na implantação desse programa, o qual favoreceu 

o atendimento de outra bandeira histórica dos trabalhadores rurais: o acesso, por 

parte dos agricultores familiares aos diversos serviços ofertados pelo sistema 

financeiro nacional. 

Outro fator importante foi o estudo realizado conjuntamente entre a FAO e 

INCRA, que definem com precisão conceitual a agricultura familiar e estabelecem 

um conjunto de diretrizes que deveriam nortear a formulação de políticas para esse 

segmento específico. Esse estudo serviu de base para as primeiras formulações do 

Pronaf. 

De acordo com Nunes (2007), o PRONAF surge da reivindicação das 

organizações dos agricultores familiares (DNTR/CUT e CONTAG) sobre a 

destinação de um programa de crédito específico para a agricultura familiar. Em 

Seminário realizado em Chapecó, em 1993, foi elaborado um documento com a 
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proposta de crédito de investimento subsidiado para os agricultores, que tinha como 

objetivos: “recuperar e implantar a infra-estrutura necessária aos pequenos 

estabelecimentos rurais, redefinindo os seus sistemas de produção e o aumento da 

qualidade e da produtividade agrícola; aumentar a produção de alimentos de forma a 

garantir a segurança alimentar do país; permitir o desenvolvimento de uma 

agricultura ecologicamente sustentável na conservação dos solos, águas e demais 

recursos naturais; e fixar os agricultores familiares no campo, evitando o êxodo 

rural”. (DESER, Cartilha do Pronaf, Curitiba, 2000) 

Outro autor que destaca o contexto de elaboração do PRONAF é Belik 

(2008), que explica que até 1993 não se tinha notícias de recursos específicos para 

o financiamento da agricultura familiar no Brasil. Na realidade, não existia o próprio 

conceito de agricultura familiar no Brasil. O agricultor familiar era considerado “mini-

produtor” para efeito de enquadramento do Manual de Crédito Rural. Com isso, além 

do produtor familiar disputar o crédito com os demais produtores, era obrigado a 

seguir a mesma rotina bancária para conseguir um empréstimo em que o perfil era 

voltado para o grande produtor. 

Para superar estes problemas, o governo Itamar Franco criou o PROVAP – 

programa de Valorização da Pequena Produção Rural, em 1994, que trabalhava 

basicamente com créditos concedidos pelo BNDES. Dois anos depois, este 

programa passou a se denominar Pronaf, assumindo uma maior envergadura e uma 

concepção diferente já no primeiro mandato do governo Fernando Henrique 

Cardoso. 

No início, o PRONAF funcionava através da concessão de créditos de até R$ 

5.000,00 para custeio dos agricultores, R$ 15.000,00 de investimento e R$ 

75.000,00 para custeio coletivo a uma taxa de juros inicial de 16%, depois reduzida 

para 9% a.a (com rebate de 50% nos encargos) para investimento. Estes recursos 

eram provenientes de três fontes: a) exigibilidade do MCR do Banco central; b) FAT- 

Fundo de Amparo ao Trabalhador e c) FCO - Fundo Constitucional de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste. 

Schneider (2004), explica que entre os acontecimentos que mais marcaram a 

esfera de políticas públicas para o meio rural brasileiro, pode-se destacar a criação 

do PRONAF. O surgimento do programa representa o reconhecimento e a 

legitimação do Estado em relação aos agricultores familiares (nova categoria social), 
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que até então era denominada por termos como pequenos produtores, produtores 

familiares, produtores de baixa renda ou agricultores de subsistência. 

O autor explica que, até o início da década de 90 não existia nenhum tipo de 

política pública especial com abrangência nacional, destinada ao atendimento das 

necessidades desse segmento social da agricultura, o qual era caracterizado de 

modo meramente instrumental e bastante impreciso no âmbito da burocracia estatal. 

Destaca também a importância das “Jornadas Nacionais de Luta” que, a partir de 

1995, passaram a ser denominadas de “Grito da Terra”, além dos estudos realizados 

de forma conjunta pela FAO/INCRA que definiram com maior precisão conceitual a 

agricultura familiar, estabelecendo um conjunto de diretrizes que deveriam nortear a 

formulação de políticas públicas adequadas às especificidades dos diferentes tipos 

de agricultores familiares, servindo de base para as primeiras formulações do 

PRONAF. 

Pode-se perceber que existe um consenso entre os autores citados sobre a 

gestação do PRONAF, como política pública voltada para a agricultura familiar, e 

que os autores que enfatizam a influência e pressões do Banco Mundial são 

Montenegro Gomes (2006) e Locatel (2004). 

O objetivo geral do PRONAF é proporcionar o aumento da produção agrícola, 

geração de ocupações produtivas e melhoria da renda e da qualidade de vida dos 

agricultores familiares (Manual Operacional do PRONAF, 1996, p. 8). Cinco objetivos 

específicos completam os propósitos do programa: 

 

a) ajustar as políticas públicas de acordo com a realidade dos agricultores 
familiares;  
b) viabilizar a infraestrutura necessária à melhoria do desempenho produtivo 
dos agricultores familiares;  
c) elevar o nível de profissionalização dos agricultores familiares através do 
acesso aos novos padrões de tecnologia e gestão social; 
d) estimular o acesso desses agricultores aos mercados de insumos e 
produtos; 
e) fortalecer os serviços de apoio ao desenvolvimento da agricultura 
familiar. 

 

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

grandes linhas de atuação:  

 

a) financiamento da produção: recursos para custeio e investimentos, 
financiando atividades produtivas rurais em praticamente todos os 
municípios do país;  
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b) financiamento de infra-estrutura e serviços municipais: apoio financeiro 
aos municípios de todas as regiões do país para a realização de obras de 
infraestrutura 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 implantação de políticas de 
desenvolvimento rural; 
d) financiamento de pesquisa e extensão rural: destinação de recursos 
financeiros para a geração e transferência de tecnologias para os 
agricultores familiares. (Manual Operacional, 1996, p. 11-21) 

 
Segundo o Manual Operacional do PRONAF (p.24 e 25, 1996), as ações do 

programa orientar-se-ão pelas seguintes diretrizes: 

a. Melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura familiar tendo em 

vista a promoção do desenvolvimento rural de forma sustentada, aumento 

de sua capacidade produtiva e abertura de novas oportunidades de 

emprego e renda; 

b. Promover o aprimoramento e difusão das tecnologias utilizadas, mediante 

estímulos à pesquisa, desenvolvimento e difusão de técnicas adequadas à 

agricultura familiar, visando ao aumento da produtividade do trabalho 

agrícola em consonância com a proteção do meio ambiente; 

c.Fomentar o aprimoramento profissional do agricultor familiar 

proporcionando-lhe novos padrões tecnológicos e gerenciais; 

d. Adequar e implantar a infra-estrutura física e social necessária ao melhor 

desempenho produtivo dos agricultores familiares fortalecendo os serviços 

de apoio à implantação de seus projetos, a obtenção de financiamentos em 

volume suficiente e oportuno dentro do calendário agrícola e o seu acesso e 

permanência no mercado em condições competitivas; 

e. Atuar em função das demandas estabelecidas nos níveis municipal, 

estadual e federal pelos agricultores familiares e suas organizações; 

f. Agilizar os processos administrativos de forma a permitir que os benefícios 

proporcionados pelo Programa sejam rapidamente absorvidos pelos 

agricultores familiares e suas organizações; 

g. Buscar a participação dos agricultores familiares e de seus representantes 

nas decisões e iniciativas do Programa; 

h. Promover parcerias entre os poderes públicos e o setor privado para o 

desenvolvimento das ações previstas como forma de se obter apoio e 

fomentar processos autenticamente participativos e descentralizados; 
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i. Estimular e potencializar as experiências de desenvolvimento que estejam 

sendo executadas pelos agricultores familiares e suas organizações nas 

áreas de educação, formação, pesquisas e produção, entre outras. 

 

O público-alvo do programa são os agricultores familiares caracterizados a 

partir dos seguintes critérios (Manual Operacional, p. 32, 1996): 

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 seis 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 R$ 60.000,00. 

 

As fontes de financiamento foram ampliadas para, além do BNDES, o Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (FAT), que assumiu o lugar de principal fonte de 

recursos, representando cerca de 80% do total desde 1996 até 2007. As outras 

fontes são: os Fundos Constitucionais do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO), 

criados pela Constituição de 1988, para favorecer o desenvolvimento das regiões 

mais pobres; as verbas vindas do Tesouro Nacional, alocadas no Orçamento Geral 

da União; a Exigibilidade Bancária (percentual de recursos captados pelos bancos 

comerciais e depositados no Banco Central) e mais recentemente os Bancos 

Cooperativos como o Banco do Sistema Sicredi S.A. e o Banco Cooperativo do 

Brasil. Mesmo depois de oito anos de existência, os operadores do Pronaf 

restringem-se basicamente ao Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste, duas 

instituições públicas. 

A modalidade denominada Financiamento da Produção - que comporta os 

recursos para custeio e investimentos - está voltada ao apoio financeiro de 

agricultores familiares, segundo seis categorias de beneficiários. Essa categorização 

decorreu da publicação de um estudo realizada no âmbito do convênio FAO/INCRA, 
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em 1999, que sugeriu a segmentação dos agricultores familiares beneficiários do 

programa em grupos distintos, de acordo com o nível da renda bruta familiar anual.  

Essa classificação diferenciada dos agricultores permitiu que as regras de 

financiamento fossem adequadas à realidade de cada segmento social, em que os 

encargos financeiros e os rebates (descontos) buscam auxilia os grupos com 

menores faixas de renda e em maiores dificuldades produtivas. 

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

PROCERA, passaram a ser atendidos pelo PRONAF; 

Grupo B: agricultores familiares e remanescentes de quilombos, 

trabalhadores rurais com renda bruta anual de até R$ 2.000,00; 

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

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

resposta produtiva; 

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; 

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; 

Grupo E (PROGER Familiar Rural): agricultores com renda bruta anual entre 

R$ 40.000,00 e 60.000,00. 

As modalidades especiais de crédito do PRONAF são: 

1. Crédito de custeio para agroindústrias familiares – visa atender as 

agroindústrias familiares organizadas como pessoas jurídicas e pessoas 

físicas cujos agricultores familiares estejam no mínimo 90% enquadrados 

nos grupos B, A/C, C, D e E, e mais de 70% da matéria-prima a beneficiar 

ou a industrializar seja de produção própria ou de associados/participantes. 

2. Crédito para integralização de cotas-parte de cooperativas de crédito rural 

– beneficia cooperativas de crédito rural em que no mínimo 90% dos 

associados ativos são formados de agricultores familiares enquadrados nos 

Grupos B, A/C, C, D e E, que tenham um capital social de no mínimo R$ 50 

mil e máximo de R$ 500 mil.  

3. PRONAF Agroindústria – crédito de investimento para Agregação de 
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Renda à Atividade Rural, inclusive infraestrutura que objetive o 

beneficiamento, processamento e comercialização da produção, 

agropecuária, produtos florestais e de extrativismo, ou produtos artesanais 

e a exploração de turismo rural, inclusive ampliação e modernização, 

destinados a pequenas e médias agroindústrias isoladas ou em forma de 

rede, para prestação de serviços de controle de qualidade do 

processamento, de divulgação, promoção e propaganda, aquisição, 

distribuição e comercialização da produção. São beneficiários os 

agricultores familiares pessoas físicas e cooperativas, associações ou 

outras pessoas jurídicas enquadrados nos grupos B, A/C, C, D e E. 

4. PRONAF Florestal – estimula o plantio de espécies florestais, apoiando os 

agricultores familiares na implantação de projetos de manejo sustentável 

de uso múltiplo, reflorestamento e sistemas agro-florestais e exploração 

ecologicamente sustentável. É destinado aos grupos B, C e D. 

5. PRONAF Semiárido – crédito de investimento para obras de infra-estrutura 

hídrica para os agricultores do semi-árido. Os recursos são para 

construção de pequenas obras hídricas, como cisternas, barragens para 

irrigação e dessalinização. É destinado aos grupos B, A/C, C e D. 

6. PRONAF Mulher – investimentos destinados às esposas ou companheiras 

que pertencem a unidades familiares de produção, enquadradas nos 

grupos C, D e E. Objetiva ao atendimento de propostas de créditos 

relacionadas com projetos específicos de interesse das mesmas sempre 

que o projeto técnico ou a proposta de crédito contemplar atividades 

agregadoras de renda e/ou novas atividades exploradas pela unidade 

familiar. 

7. PRONAF Jovens – destina-se à linha de investimentos para jovens e 

agricultores (as) pertencentes a famílias enquadradas nos grupos B, C, D e 

E, maiores de 16 anos e com até 25 anos de idade, que tenham concluído 

ou estejam cursando o último ano em centros familiares de formação por 

alternância ou em escolas técnicas agrícolas de nível médio que atendam à 

legislação em vigor para instituições de ensino, ou que tenham participado 

de curso de formação profissional que preencham os requisitos definidos 

pela SAF/MA. Busca incentivar o desenvolvimento de novas atividades 
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agregadoras de renda e/ou novas atividades exploradas pela unidade 

familiar. Anexo 1 

 

O PRONAF é um instrumento de política do MDA (Ministério do 

Desenvolvimento Agrário) e objeto de atuação da Secretaria de Agricultura Familiar 

(SAF), que tem como objetivo “consolidar o conjunto de políticas para a agricultura 

familiar, visando promover o desenvolvimento local sustentável por meio da 

valorização humana e da negociação política com representantes da sociedade”. 

(MDA, 2004) 

De acordo com LOCATEL (2004, p. 321/322), essa linha especial de crédito 

deveria beneficiar apenas unidades produtivas que beneficiam somente o trabalho 

direto do produtor e de sua família [...]. Contudo, os representantes dos sindicatos 

patronais fizeram forte pressão política e conseguiram inserir unidades produtivas 

que utilizavam até dois empregados permanentes como beneficiários no programa 

Segundo o Manual Operacional do PRONAF (2002), Seção: Finalidades dos 

Créditos (itens de 1 a 7, p. 6-7), os créditos do PRONAF podem ser concedidos de 

forma individual, coletiva ou grupal. O crédito é considerado coletivo quando 

formalizado com grupo de produtores para finalidades coletivas; e grupal, quando 

formalizado com grupos de produtores para finalidades individuais.  Os créditos 

podem destinar-se a custeio e investimento. 

Os créditos de custeio são destinados ao financiamento de operações das 

atividades agropecuárias e não agropecuárias de beneficiários enquadrados nos 

Grupos C e D de acordo com a proposta de financiamento ou o projeto específico. 

Os créditos de investimentos destinam-se ao financiamento da implantação, 

ampliação e modernização da infraestrutura de produção e serviços agropecuários e 

não agropecuários no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais 

próximas, de acordo com projetos específicos. 

Ainda de acordo com o Manual Operacional (2002), os créditos para 

investimento integrado coletivo com ou sem capital de giro associado, destinadas a 

associações, cooperativas ou outras pessoas jurídicas compostas exclusivamente 

por beneficiários dos Grupos C e D, destinam-se ao financiamento da implantação, 

ampliação e modernização de infraestrutura de produção e de serviços 

agropecuários e não agropecuários, bem como a realização destas atividades no 
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curto prazo, segundo projeto específico em que esteja demonstrada a viabilidade 

técnica, econômica e financeira do empreendimento. 

Os créditos ao amparo da linha de crédito AGREGAR destinam-se ao 

financiamento de projetos individuais, grupais ou coletivos de interesse de 

agricultores familiares dos grupos C e D, que envolvam aplicações em atividades de 

beneficiamento, processamento e comercialização da produção agropecuária e na 

exploração de turismo e de lazer rural. 

Ainda segundo a referida Seção, os créditos individuais, independentes da 

classificação dos beneficiários a que se destinam, devem objetivar sempre que 

possível, o desenvolvimento do estabelecimento rural como um todo. Os créditos 

destinados a beneficiários incluídos no grupo B podem cobrir qualquer demanda que 

possa gerar renda para a família atendida. 

Posteriormente à adoção da segmentação dos beneficiários, ainda em 1999, 

foram criadas mais três linhas de crédito especiais para os agricultores dos grupos 

B, C e D. Vale ressaltar que, ao longo dos sete últimos anos, o PRONAF passou por 

várias mudanças, inclusive na safra 2003/2004/, foram criadas novas modalidades: 

PRONAF Alimentos, PRONAF Pesca (pescadores artesanais); PRONAF 

agroecologia; PRONAF turismo rural; PRONAF mulher; PRONAF jovem rural; 

PRONAF Semiárido e PRONAF máquinas e equipamentos. 

No caso das Linhas Infraestrutura e Capacitação, a escolha do público-alvo 

tem por trás a idéia da importância da formação do “capital social”, com o objetivo de 

gerar uma renda para construir uma estratégia de desenvolvimento rural, com base 

no fortalecimento da agricultura familiar. (CORRÊA; SILVA, 2007, p. 51) Esta linha 

de ação tem a perspectiva de descentralização e especialmente a linha de Infra-

Estrutura/Serviços Municipais centra a sua ação a partir da formação dos Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), conferindo uma maior 

autonomia às políticas públicas com relação ao aparato burocrático do Estado. 

Mais do que isto, ao envolver a participação direta dos atores sociais, a ideia 

que está por trás desta linha de ação é a busca do rompimento com a hierarquia de 

poderes e com as relações de clientelismo. Nesta forma de gestão, o poder público 

federal não intervém diretamente, ele repassa os recursos às instâncias locais que 

devem usá-los e geri-los. Apenas intervém através da Caixa Econômica Federal, 

que verifica se os municípios estão respeitando as condições previstas nos 
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contratos. 

Segundo Corrêa e Silva (2007), no âmbito rural, caso se tenha uma 

concepção de desenvolvimento que se centre na melhoria das condições de vida 

das comunidades e numa maior inserção dos grupos excluídos, indica-se a 

importância de que as políticas adotadas partam de um “pacto territorial”, mediado e 

impulsionado a partir da articulação de atores-chave: cooperativas, organizações de 

produtores, associações empresariais, sindicatos, poder público, igrejas, bancos, 

entre outros. 

Ainda segundo as autoras, a noção de desenvolvimento rural voltado para o 

âmbito local e territorial teve como base a perspectiva do Programa LEADER, 

desenvolvido na Europa, cuja concepção original foi promover a dinamização das 

zonas deprimidas e excluídas do atual padrão agrícola-tecnológico (em Portugal, na 

Espanha e a Grécia). Foi constatado a partir da implantação do LEADER que o 

enfoque no desenvolvimento local incentivou a maior participação da população e de 

agentes econômicos, pois estes atuaram não somente na elaboração, como também 

na gestão dos projetos. No contexto brasileiro, o PRONAF apresenta algumas 

semelhanças com a experiência europeia.  

No caso do PRONAF Infraestrutura/Serviços Municipais (PROINFA), a 

legislação prevê inicialmente, que o público-alvo são os municípios mais carentes e 

a seleção passa por análises a partir de critérios previamente estabelecidos. Uma 

das condições é a de que o município constitua o seu Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), além da elaboração do Plano 

Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR). 

O critério de escolha dos municípios visa efetivamente considerar o perfil de 

carência do município a ser beneficiado, para que a CEF, o agente financeiro 

responsável por esta linha de crédito, efetive a liberação dos recursos. A seleção 

dos municípios beneficiários do programa deve atender aos seguintes critérios: 

1. A relação entre o número de estabelecimentos agropecuários com área até 

200 hectares e o número total de estabelecimentos de município tem que 

ser maior que a relação entre o número de estabelecimentos do Estado; 

2. A relação entre a população rural e total do município deve ser maior que a 

mesma relação no âmbito do Estado; 

3. O valor da produção agrícola por pessoa ocupada no município deve ser 
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menor que a mesma relação no plano estadual; 

4. O número de municípios selecionados mediante este três critérios deve ser 

inferior ao número previsto para o Estado. 

 

No início do programa, os municípios escolhidos para o programa teriam 

acesso ao valor médio anual de R$ 150.000,00, previsto para um período de quatro 

anos. A grande inclusão de municípios aconteceu entre os anos de 1997 e 1999, 

uma vez que o programa foi ampliado para mais de mil municípios. 

A partir de 2001, inseriu-se o tratamento diferenciado para os municípios com 

IDH inferior a 0,5 e para os beneficiários dos Programas Comunidade Ativa e/ou 

Comunidade Solidária. A partir daí, o Conselho do PRONAF tem a prerrogativa de 

selecionar os municípios restantes, dentre os que atendam a dois dos três critérios  

e priorizar aqueles contemplados pelo Programa Comunidade Solidária e os que 

tiverem maior número de famílias assentadas e ou pescadores artesanais (Pronaf, 

2002). 

A partir da criação dos CMDRS, os critérios de seleção dos municípios 

sofreram uma nova reformulação. A primeira, através da Resolução nº 15 de maio 

de 2001, que direcionou as responsabilidades do Conselho Estadual do Pronaf, tais 

como: a elaboração da lista final dos municípios contemplados e a previsão de 

contrapartidas dos municípios beneficiados com recursos do PRONAF infraestrutura. 

Além disso, essa mesma resolução disciplinou os critérios de IDH para inserir os 

municípios mais pobres e a exigência de instituir os CMDR e a elaboração de 

PMDR, a destinação de espaço físico e de pessoal para funcionamento dos 

Conselhos. 

Para que um município se habilitasse a receber recursos do PRONAF 

Infraestrutura, ele necessitava seguir algumas etapas: 

1.Levantamento das demandas dos agricultores familiares em obras e 

serviços públicos de apoio ao desenvolvimento; 

2.Elaboração do PMDR com base nas demandas levantadas pelos 

agricultores familiares em suas comunidades; 

3.Análise do PMDR pelos diferentes fóruns responsáveis pela gestão do 

programa: CMDR, Conselho Estadual e Secretaria Executiva Nacional do 

Pronaf; 
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4.Elaboração anual do Plano de Trabalho (PT) no município a partir do 

PMDR; 

5.Aprovação do PT pelo CMDR e encaminhamento à Secretaria Executiva 

Estadual para emissão de parecer técnico; 

6.Análise do PT pelo Conselho estadual; 

7.Análise e parecer conclusivo do PT pela Secretaria da Agricultura familiar 

bem como aprovação pelo Ordenador de Despesas do Pronaf; 

8.Encaminhamento do PT à Caixa Econômica Federal (CEF) para 

formalização do contrato com o Poder Executivo Municipal. 

 

A atuação da CEF junto ao PRONAF teve início em 1997 e pode ser 

explicada por se tratar do segundo banco público mais importante do País e ser uma 

instituição que possui um corpo técnico que há muito tempo acompanha e fiscaliza 

obras e aquisição de equipamentos, principalmente nos programas públicos de 

habitação. A proporção em que o PRONAF Infraestrutura opera com esse tipo de 

ações, a contratação da CEF para realização do repasse de recursos e a sua 

fiscalização, tornou-se funcionais ao Programa.                                                        

Por trás desta linha de atuação do PRONAF há uma concepção de política 

que visa a uma inovação institucional, que é integrar uma rede de agentes, desde os 

STR, os CMDRS, os extensionistas que ajudam na elaboração dos planos 

municipais e no apoio às iniciativas dos agricultores, as universidades que 

capacitam os membros dos Conselhos Municipais, além de diferentes organizações 

locais que se integram ao processo e da própria forma de liberação dos recursos. 

A ênfase na constituição de CMDR deve-se ao fato de que o PROINFA, 

diferentemente da linha de crédito rural, tem como premissa básica o envolvimento 

das comunidades rurais e dos agricultores familiares desde a concepção, gestão e 

fiscalização das políticas públicas. Esse fato é decorrente da crescente necessidade 

do estado estimular formas de gestão descentralizadas que promovam 

simultaneamente maior eficiência no uso dos recursos e ampliação dos mecanismos 

de acesso da população, contribuindo para uma maior democratização. 

No caso do PRONAF Capacitação, o público-alvo é o agricultor que precisa 

de capacitação e de assistência técnica. Esta linha, também por seu próprio objetivo, 

engloba uma rede de agentes. Os recursos são usados para capacitação dos 
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trabalhadores, público-alvo do programa e não nas sedes das empresas 

extensionistas. 

De acordo com Lima Neto (2000), os objetivos do PRONAF Infraestrutura e 

serviços municipais visam estimular a implantação, ampliação, modernização, 

racionalização e relocalização de infraestrutura e serviços públicos municipais 

necessários ao fortalecimento da agricultura familiar, tais como: recuperação de 

estradas vicinais, linha tronco de energia elétrica, construção de armazéns 

comunitários e obras hídricas de uso coletivo. Essa linha objetiva contribuir para 

eliminar os problemas que estejam retardando ou impedindo o desenvolvimento de 

zonas onde predomina a agricultura familiar, promovendo melhorias nos canais de 

escoamento da produção, no acesso a novas tecnologias e na competitividade no 

mercado. 

A partir daí, apresenta-se uma relação direta do PRONAF 

Infraestrutura/Serviços Municipais com a linha Capacitação, pois foram realizados 

trabalhos de formação de Conselheiros Municipais dos CMDRS, e esta capacitação 

procurou colocar os atores locais em contato com pessoas de outros universos – 

professores universitários, estudantes, auxiliares e ONGs. Apesar da importância da 

capacitação, o próprio governo reconhece que esta linha de ação não está 

institucionalmente bem organizada, pois não existe um controle contratual sobre os 

técnicos. 

A mudança mais recente e de maior impacto no PRONAF Infraestrutura 

aconteceu em 2003 com a posse de Luís Inácio Lula da Silva, em que a estrutura do 

MDA foi reformulada e criada a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) que 

passou a ser responsável pela gestão do PRONAF e associar a essa modalidade do 

programa a concepção de “desenvolvimento territorial”. A partir desse momento, o 

município deixou de ser a unidade de referência, passando a beneficiar iniciativas 

intermunicipais, no caso, os territórios de desenvolvimento. 

Na opinião do Estado, o município isolado é uma unidade administrativa 

pouco adequada para gerir a rede de relações necessárias ao desenvolvimento 

rural. Por meio de ações intermunicipais, as organizações podem ampliar a esfera 

de relações sociais dos agricultores familiares e dos assentamentos da reforma 

agrária. 

Em função dos limites da esfera municipal, a SDT passou a atuar com base 
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na idéia de territórios, entendendo os territórios rurais como um espaço físico, 

geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado por critérios 

multidimensionais que se relacionam interna e externamente por meio de processos 

específicos, em que se pode distinguir um ou mais elementos que indicam 

identidade e coesão social, cultural e territorial. (MDA/STD: CONDRAF, 2003) 

Adotando o território como unidade de referência o atual governo pretende 

mudar o enfoque das políticas públicas. Se antes os objetivos do programa eram 

mais direcionados ao provimento de infraestrutura, agora deverão passar a atuar 

mais no fortalecimento da organização social dos agricultores familiares e incentivar 

a participação das instituições de representação. Além do mais, essa nova forma 

prevê que as iniciativas locais e municipais se submetam a uma lógica de 

elaboração dos projetos, a partir das demandas dos territórios em que estão 

inseridos ou de instituições que já estejam formalmente constituídas na forma de 

consórcios ou associação. 

A partir de 2004, foi instalado o novo Conselho de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CONDRAF) e foram aprovadas novas regras para a linha de ação de 

infraestrutura do Pronaf. Segundo a Resolução aprovada, os recursos do PROINFA 

não mais se destinarão a municípios isolados, mas a projetos que digam respeito a 

um conjunto de municípios, os territórios, e deverão ser complementares a outras 

ações de desenvolvimento rural. (MDA/NEAD, Notícias Agrárias, 08/04 de 12 de 

2004, n° 214) 

O objetivo do PRONAF Infraestrutura é propiciar a implantação ou melhoria 

de bens e serviços de caráter público que resultem em benefícios para a agricultura 

familiar e reforma agrária, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável 

dos territórios. A intenção é propiciar um maior dinamismo econômico e ampliar as 

possibilidades de inclusão social. 

Por intermédio dos conselhos municipais, territoriais, estaduais e nacional, a 

sociedade civil terá maior participação no controle de aplicação dos recursos do 

Pronaf infraestrutura para os quais foram destinados. “A sociedade poderá monitorar 

e acompanhar a execução das obras destinadas a apoiar a produção dos 

agricultores familiares e viabilizar ações de infraestrutura e serviços públicos”, 

afirmou o secretário de Desenvolvimento Territorial do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Humberto Oliveira, “é a transparência garantindo 
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maior controle social dos investimentos públicos”. (MDA/NEAD. NOTÍCIAS 

AGRÁRIAS, 2004) 

Em setembro de 2007, o secretário de Agricultura Familiar apresenta um 

balanço crítico e estratégico do PRONAF, em que se destacam as seguintes 

afirmações: 

1. Em termos quantitativos, o PRONAF cresceu para a disponibilização em 

crédito de R$ 2,2 bilhões para R$ 12 bilhões na safra 2007/08; de 950 mil 

contratos para 2 milhões no mesmo período. [...] Novas linhas foram 

criadas para “dialogar” com a complexidade do rural brasileiro: PRONAF 

ECO, Comercialização, Cota-parte (cooperativas de produção) e Custeio 

Agroindústria.  

2. Em termos qualitativos, no âmbito do direito ao conhecimento, 

reinventamos um novo sistema de extensão rural (ATER) com um desenho 

que articula as entidades públicas (EMATERES) e a sociedade civil (ONGs, 

cooperativas de trabalho, movimentos sindicais, associações, e outras), ao 

construir a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – 

PNATER. Com isso, aproximadamente, 1,24 milhão de famílias podem ser 

assessoradas na execução e desenvolvimento de seus projetos ora 

individuais, ora de forma coletivas buscando uma estratégia consistente de 

desenvolvimento sustentável. 

3. Para efeito da minimização do risco climático criamos o SEAF- Seguro da 

Agricultura Familiar – que socorreu, entre os anos de 2003 e 2006, 348 mil 

famílias que tiveram suas safras afetadas por secas, geadas ou excesso de 

chuvas. Com o objetivo de enfrentar o risco dos preços agrícolas, criamos 

o PGPAF – Programa de Garantia de Preços dos Produtos da Agricultura 

Familiar, no qual os contratos de PRONAF custeio estão indexados 

(equivalência produto) nos preços mínimos dos respectivos produtos. 

4. Em parceria como Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) criou-se o 

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), o qual 

tem permitido que cooperativas, associações, sindicatos e condomínios da 

agricultura familiar comercializem seus produtos por preços melhores e ao 

mesmo tempo contribuam para a garantia da segurança alimentar do país. 
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(MDA/PORTAL DA SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR, 

PALAVRA DO SECRETÁRIO, 2008). 

           Em julho de 2008, foram lançadas novas regras que simplificam o acesso de 

agricultores ao PRONAF através de solicitação do MDA junto ao Conselho 

Monetário Nacional (CMN), resultado das demandas de movimentos sociais dos 

agricultores familiares, de extensionistas rurais e dos agentes financeiros em tornar 

as normais mais simples (MDA, PORTAL DA SAF, 2008)  

A simplificação do PRONAF atende às expectativas dos agricultores 

familiares e promoverá maior produção no meio rural brasileiro. Os juros ficam mais 

baixos e os limites de crédito ampliados. Com isto, os agricultores terão um crédito 

mais ágil, moderno e adequado às suas necessidades, destaca o ministro do MDA, 

Guilherme Cassel. (MDA, PORTAL DA SAF, 2008)  

A medida publicada no dia 01/07/2008, no Diário Oficial da União (DOU), traz 

entre as mudanças e extinção dos grupos C, D e E do PRONAF, constituindo uma 

única categoria intitulada Agricultura Familiar. As taxas de juros serão reduzidas. Os 

grupos A (crédito para a reforma agrária) e B (microcrédito rural) não serão 

alterados, permanecendo como funcionam atualmente. As linhas especiais 

(PRONAF Mulher, PRONAF Jovem) continuam a existir, mantendo os enfoques 

sociais e ambientais do Programa e as mesmas taxas de juros e limites de 

financiamento das linhas normais. (MDA, PORTAL DA SAF, 2008) 

Do período de implantação (1996) até os dias atuais o PRONAF passou por 

diversas alterações de natureza normativa e institucional, buscando o 

aperfeiçoamento de suas ações. A mais recente dessas mudanças ocorreu na 

reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) realizada no dia 28/03/2008, em 

que foram alteradas as regras de financiamento da Agricultura Familiar pela 

Resolução nº 3.559, publicada no Diário Oficial da União de 01/04/2008. 

Sobre o sistema de financiamento do programa, podem-se observar duas 

fases distintas. A primeira (1996 a 1999) caracterizou-se por mudanças nas regras 

de funcionamento com a redução progressiva das taxas de juros (de 12% ao ano na 

safra de 1996 para 6,75% ao ano em 1999). 

A segunda fase (1999 a 2008) pauta-se em contínuas modificações no 

formato do programa, em especial com a adoção de seis diferentes grupos de 

agricultores familiares, estratificados de acordo com a renda bruta familiar anual 
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(Resolução 2.629, de 10/08/1999, em que o CMN alterou o capítulo 10 do Manual de 

Crédito Rural do País). Essa mudança que entrou em vigor na safra 1999/2000 

perdeu sua validade oficialmente em 30/06/2008, quando novas regras foram 

incorporadas ao Plano Safra 2008-2009. 

A partir dessas mudanças, segundo o MDA e SAF, haverá uma simplificação 

nos financiamentos, tornando o acesso ao programa mais ágil e adequado às 

necessidades dos agricultores familiares. Além do mais, os juros dos financiamentos 

tendem a diminuir uma vez que eles serão definidos a partir de agora pelos 

montantes financiados. 
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3.  SEMIÁRIDO: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SEU DESENVOLVIMENTO  

 

          Neste capítulo discute-se as políticas públicas implantadas para o semiárido 

ao longo dos anos e seus impactos sobre a região, em especial no semiárido 

piauiense e no Aglomerado 12 do Território de Desenvolvimento Vale do Guaribas. 

Apresentam-se as características e potencialidades do semiárido e a necessidade 

de políticas públicas adequadas a realidade local. 

 

3.1 Nordeste: regionalização 

 

A imagem do Nordeste nas áreas mais ricas do País é de uma região pobre, 

habitada por pessoas mal alimentadas, carentes, pouco educadas e com baixos 

índices intelectuais. É lembrada sempre a presença de nordestinos pobres que 

viajam para as grandes cidades para trabalhar nas atividades não-qualificadas e de 

baixa remuneração. Chega-se até a atribuir aos nordestinos a sujeira e a 

insegurança das grandes cidades do Sudeste. (ANDRADE, 1993) 

O Nordeste brasileiro só começou a ser reconhecido como uma região na 

literatura correspondente, na opinião pública ou mesmo nas políticas 

governamentais, a partir de meados do século XIX, mas, principalmente no século 

XX. Durante o Império e a Primeira República, os Estados hoje nordestinos eram 

chamados de “Norte”, admitindo-se que o País poderia ser dividido em duas 

porções: o Norte e o Sul, a primeira se contrapondo à segunda. 

Uma divisão oficial do País em grandes regiões seria realizada em 1941, pelo 

IBGE, criado pelo governo Vargas durante o Estado Novo, quando a política federal 

procurava diminuir a autonomia dos Estados, fazendo uma integração nacional a 

partir do fortalecimento do poder central. As regiões seriam a base para as ações 

administrativas e estatísticas, formando unidades intermediárias entre a Federação e 

os Estados. 

Esta divisão regional enfatizava as condições naturais – estrutura geológica, 

relevo, hidrografia, clima e vegetação natural – mas procurava fazer com que os 

limites regionais coincidissem com os limites estaduais para que cada Estado ficasse 

integrado em uma única região. O Nordeste passou a compreender os Estados do 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. O 
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rio São Francisco separava o Nordeste do Leste, Sergipe e Bahia estavam 

integrados no Leste. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro passou a ter uma 

maior preocupação com os problemas de planejamento e a Constituição de 1946 

determinou a aplicação de 1% da renda nacional no desenvolvimento do Vale do Rio 

São Francisco. A seca de 1952 também provocou apreensão sobre a problemática 

nordestina, levando o governo federal a instituir um programa para a região a ser 

executado pelo Banco do Nordeste do Brasil. 

O Banco deveria atuar na área sujeita a secas, por isso foi delimitado um 

polígono em que ele deveria atuar, que compreendia a maior parte do território 

nordestino, com exceção do Maranhão, e se estendia para Sergipe, Bahia e o norte 

de Minas Gerais. A concepção sobre o que era o Nordeste se modificava e 

procurava-se incluir nele a maior parte da área da Bacia do Rio São Francisco, em 

que deveria atuar uma Comissão criada em consequência dos dispositivos 

constitucionais. 

Anos depois, após uma grande seca que atingiu o Nordeste, o governo 

federal criou uma Comissão que desenvolveria a Operação Nordeste (OPENO) e 

proporia a criação de um grupo de trabalho para o desenvolvimento da região, 

culminando com a criação da SUDENE (1959) e do GTDN68. Admitindo a existência 

de uma região, fez-se necessário a sua caracterização e delimitação, passando a 

mesma a ser formado pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, o norte de Minas Gerais e 

pelo Território de Fernando de Noronha, que durante a Segunda Guerra Mundial, foi 

desmembrado de Pernambuco. 

Em virtude da política de planejamento do Governo Federal, o IBGE na 

década de 60, reformulou a sua divisão regional, anexando Sergipe e Bahia ao 

Nordeste e juntando os demais estados do Leste para formar o Sudeste. Em 1969, 

foi divulgada a nova regionalização do País, que voltou ao recorte de 5 grandes 

regiões ou macrorregiões (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste). Em 1989, 

                                                 
68

 Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, criado no governo de Juscelino 
Kubitscheck ,que apresenta uma proposta de política para promover o desenvolvimento regional. 
Tratava antes de tudo, de tirar a economia nordestina do estado de letargia em que mergulhara a 
partir da crise do complexo agro-exportado, baseado na produção açucareira. (ARAUJO, 1994, p. 
71). 
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o Estado do Tocantins foi introduzido na região Norte, o número de mesorregiões foi 

ampliado de 87 para 137 e de microrregiões de 360 para 558. 

Existem várias teorias sobre a questão da pobreza da região Nordeste e as 

desigualdades regionais do país, no entanto, não é objeto desta tese fazer essa 

discussão. A explicação mais coerente para essa desigualdade não está presente 

no seu quadro climático, mesmo sendo muito forte a tendência de atribuir ao clima 

semiárido e as secas a responsabilidade pelos problemas da região. 

As desigualdades regionais são estruturadas a partir da construção da 

formação econômica e social brasileira, atrelada desde o início ao modo de produzir 

e às relações sociais de produção, bem como o desenvolvimento das forças 

produtivas definidas e redefinidas de acordo com a evolução do capital, mesmo que, 

em condições históricas concretas, tenham imposto várias alternativas na forma de 

articulação entre um e outro. 

Um modo de produção pode sofrer diferentes e sucessivos reajustes que lhe 

possibilitem organizar a produção no interesse da classe dominante, considerando 

novas forças produtivas e novas correlações de forças. Essas redefinições ocorrem 

em espaços e tempos diferentes e a realidade social, tomada igualmente como uma 

totalidade, apresenta desigualdades na evolução de suas partes. 

Esse fato é frequentemente descrito como revelador de setores “atrasados” e 

“modernos” da economia nacional. Em nível de regionalização69, ter-se-ia o 

Nordeste como um espaço “atrasado”, e nos setores econômicos,  a agricultura com 

o mesmo adjetivo. A diferença está no desempenho de funções dentro do processo 

de acumulação e, nesse aspecto, a realidade social apresenta visíveis contrastes 

que necessitam ser estudados sem deixar de considerar a totalidade de que fazem 

parte e que as explicam. Nessas diferenças, surgem as discrepâncias regionais que 

levam os pesquisadores a se satisfazer em unicamente com as aparências do 

processo. 

Quando o Nordeste se constitui o maior produtor do Brasil Colônia, ele não o 

faz nem em proveito do conjunto brasileiro e nem de si próprio, apenas 

complementa a acumulação primitiva europeia. Do mesmo modo, com a divisão 

                                                 
69

 É um processo amplo, instrumento de análise para o geógrafo na busca dos recortes mais 
coerentes que dêem conta das diferenciações no espaço. Neste sentido, é a diversidade territorial 
como um todo que interessa, pois a princípio qualquer espaço pode ser objeto de regionalização, 
dependendo dos objetivos difundidos pelo pesquisador. (HAESBAERT, 1999) 
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internacional do trabalho, no século XIX, realiza-se no Brasil uma divisão regional do 

trabalho em que o Nordeste, mais uma vez desempenha um papel de 

complementaridade em frente à acumulação do Sudeste, promovida especialmente 

pelo café e pela industrialização. 

Por isso, nem durante a Colônia, nem no Brasil Estado-Nação foi possível um 

processo de acumulação ampliada de capital no Nordeste, as determinações não 

são as mesmas, mas o processo é semelhante. A partir da formação do Estado 

Nacional, os espaços regionais caracterizados anteriormente apenas pelas suas 

especificidades geográficas e tipos de bens produzidos, consolidam-se política e 

economicamente como autênticas regiões, originando o que hoje se denomina de 

“questão regional”. 

O Nordeste é bem característico nesse aspecto, pois desde o período colonial 

alguns aspectos são organizados em função da produção açucareira, como a zona 

da mata e o sertão70, tendo como determinação a política mercantilista europeia e 

mais tarde o imperialismo e o capital financeiro internacional e, na atualidade, as 

exigências do processo de globalização liderado em especial pelos grupos 

financeiros dos países desenvolvidos e grupos nacionais do Sudeste e Sul do País. 

Em virtude do processo de ocupação e produção, o Nordeste foi dividido em 

várias sub-regiões, cada uma com diferentes funções e particularidades no espaço: 

a Zona da Mata ou Litoral, o Agreste, o Sertão e o Meio-Norte. 

Para fins de intervenção e planejamento na região, foi criada em 1959 a 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), pela Lei nº 3.692, de 

15 de agosto do mesmo ano, que detinha entre suas funções a capacidade de criar 

empresas mistas, combinando capitais da União, dos Estados e até do setor 

privado. (OLIVEIRA, 1978) 

Antes da SUDENE, foram criados vários órgãos de intervenção na região, em 

especial o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca- DNOCS (em 1946 para 

substituir o IFOCS), Banco do Nordeste do Brasil (1952), CHESF (1945) e CVSF 

                                                 
70

 Na verdade o sertão não é um lugar, mas uma condição atribuída a variados e diferentes lugares. 
Trata-se de um símbolo imposto- em certos contextos históricos – a determinadas condições 
locacionais, que acabam por atuar como um qualificativo local básico no processo de sua 
valoração. Enfim, o sertão não é uma materialidade da superfície terrestre, mas uma realidade 
simbólica: uma ideologia geográfica. Trata-se de um discurso valorativo referente ao espaço, que 
qualifica os lugares segundo a mentalidade reinante e os interesses vigentes nesse processo 
(MORAES, 2002-2003). 
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(1948) para atuar no Semiárido e no Polígono das Secas, delimitado em 1936 e com 

nova delimitação em 2005, através da Portaria Ministerial nº 89, de março de 2005. 

A partir de 2006, foi elaborada pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste 

- ADENE71, junto com o Ministério da Integração Nacional, a proposta para 

discussão do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Nordeste – PDNE com base 

na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que significa uma decisão 

política de conferir a devida importância às diversas realidades vigentes em um país 

de dimensões continentais como o Brasil. (PDNE, 2006). A partir dessa decisão, 

foram elaborados o Plano Amazônia Sustentável – PAS, o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Semiárido – PDSA e o PDNE. 

A retomada pelo governo federal a partir de 2003, de um esforço de 

desenvolvimento regional e ordenamento do território nacional, levou a busca de 

uma nova concepção de desenvolvimento regional centrado em três vertentes 

fundamentais: 

1. A funcionalidade e aderência da política de desenvolvimento regional ao 

projeto de país que se pretende para o Brasil; 

2. O entendimento de que a política de desenvolvimento regional deve ter um 

escopo seletivo; 

3. A consideração do território enquanto lócus da atuação e sobrevivência dos 

atores sociais, que implicam uma articulação em múltiplas escalas 

espaciais (PDNE, abril de 2006). 

 

A estratégia de desenvolvimento sustentável do Nordeste deve buscar três 

objetivos gerais, intimamente articulados e interdependentes: a competitividade da 

economia regional, que permita a inserção adequada da região na economia 

nacional e mundial; a inclusão social, pela redução das desigualdades e da pobreza; 

e sustentabilidade do meio ambiente, que assegure a continuidade do processo 

econômico e a qualidade de vida da população (PDNE, abril de 2006). Os elementos 

em torno do qual se fundamentou a proposta estratégica foram: o conhecimento da 

realidade regional, a seletividade, a regionalização e as redes de cidades. 

                                                 
71

 Foi criada em 04/05/2001, através de Medida Provisória nº 2.146 e alterada pela Medida Provisória 
n° 2.156, de 04/08/2001, para substituir a SUDENE. Foi revogada pela Lei 125, de 03/01/2007, que 
cria novamente a SUDENE. 
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A concepção de planejamento regional adotada pelo Governo pressupõe um 

encadeamento lógico e programático que começa na Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional, que explicita as decisões de caráter normativo. O 

elemento essencial desse processo é a compreensão de que as questões regionais 

não são de interesse exclusivo das áreas em que o PNDR aponta com prioritárias 

para intervenção, devendo ser compreendidas como elementos necessariamente 

articulados na formatação de um projeto nacional. 

O PDNE busca identificar o que é estratégico na região para a implantação da 

PNDR, sendo a regionalização o elo entre o que está proposto nos níveis normativos 

e estratégicos e a ação efetiva que acontecerá no território, lócus específico da 

atuação dos atores sociais que em última instância constituem o objetivo do esforço 

de planejamento. 

É a regionalização que permite rebater no território as diretrizes e prioridades 

emanadas do nível estratégico e, é a partir dela, que se propõem ações e apostas 

estratégicas que representam o primeiro passo no esforço de operacionalização do 

plano. (PDNE, abril de 2006) 

No caso específico do PDNE, vale ressaltar que os elementos de 

regionalização derivados do PDSA (2005) superam a visão da existência de um 

espaço único caracterizado pela semiaridez no Nordeste, reconhece a riqueza 

presente na diversidade dos diversos Semiáridos nordestinos. A partir dessas 

proposições e considerando as características edafoclimática e socioeconômica do 

espaço nordestino estabeleceu-se a regionalização que será à base das ações 

propostas pelo governo. 

A Região Nordeste comporta sub-regiões com diferentes níveis de dinamismo 

(renda, relações de trabalho, e índices de qualidade de vida). As informações 

mostradas na PNDR evidenciam as diferenças marcantes na dinâmica das 

economias sub-regionais do Nordeste. A estratégia espacial desse plano 

compreende diferentes regiões de Planejamento (áreas-programas) e centros 

urbanos articuladores das redes de infraestrutura, dos circuitos econômicos e dos 

sistemas hierarquizados de serviços públicos. (PNDE, Documento Base 4, 2008). 

Na Estratégia Espacial do PNDE (2006), a Região Nordeste foi dividida em 8 

sub-regiões com o objetivo de realçar alguns elementos que atestam as diferenças 

intra-regionais e organizam a configuração espacial de um conjunto de intenções de 
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investimentos e ações em curso que têm impacto importante na trajetória de 

evolução futura mais provável de seu desenvolvimento. 

As regiões de planejamento da área de atuação da ADENE foram 

identificadas pelos critérios de localização geográfica e pelos problemas econômicos 

e sociais (refletidos na renda domiciliar por habitante e na taxa de crescimento do 

PIB). Elas são articuladas pela rede de cidades em cujas áreas de influência estão 

contidas. 

A caracterização das regiões inclui também categorias relativas ao IDH, 

Produto Interno Bruto, atividades econômicas predominantemente (cadeias e 

arranjos produtivos locais) e condições naturais. Para fins do PNDE, a área de 

atuação da ADENE foi dividida em oito regiões de planejamento ou áreas-programas 

estratégicas: Meio-Norte, Sertão Norte, Ribeira do São Francisco, Sertão Sul, 

Litorânea Norte, Litorânea Leste, Litorânea Sul e Cerrados. 

O Semiárido nordestino abrange as sub-regiões: Sertão Norte, parte do Litoral 

Norte (litoral cearense), Ribeira do São Francisco e Sertão Sul. Considerando essa 

regionalização, o Estado do Piauí estaria inserido no Sertão Norte (as regiões leste, 

sudeste e nordeste), indo além da regionalização da Macrorregião do Semiárido 

adotada pelo governo estadual para fins de planejamento, intervenção e políticas 

públicas. 

Ainda para fins de atuação da ADENE e do Plano, o Nordeste foi dividido a 

partir do sistema urbano, articulando as diferentes regiões de planejamento com 

base nos seguintes fatores:  
 

1. O nível de centralidade das cidades da área de atuação da ADENE, 

definidos por fluxos comerciais e de prestação de sérvios (IBGE, 1993);  

2. Os estudos de subsistemas urbanos regionais segundo as funções 

comerciais e de prestação de serviços (SUDENE, 1985 a 1989); 

3. A hierarquização dos centros urbanos segundo o tamanho demográfico. 

Com base nas populações urbanas, em 2000, dos distritos das sedes 

municipais (cidades segundo o conceito do IBGE), foi realizada uma 

classificação natural dos centros urbanos da área de atuação da ADENE, 
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com base em diagrama de dispersão, processado em gráfico cartesiano de 

planilha eletrônica72 (PNDE, Documento Base 4, 2006). 

 

A rede urbana regional está relativamente bem estruturada em sete níveis 

hierárquicos de cidades e aglomerados urbanos. São aglomerados metropolitanos, 

de máxima centralidade (Fortaleza, Recife e Salvador); aglomerados 

submetropolitanos de centralidade muito forte (São Luís, Natal, João Pessoa, 

Maceió, Teresina, Aracaju e Vitória (ES); centros regionais de forte nível de 

centralidade; centros sub-regionais de centralidade entre médio e forte; centros 

zonais de média centralidade; centros subzonais de centralidade entre fraca e média 

e centros locais de centralidade fraca. (PNDE, Documento Base 4, 2006) 

Os aglomerados submetropolitanos de Teresina e São Luís são subordinados 

a Fortaleza. Os de Maceió, João Pessoa e Natal são comandados por Recife. 

Aracaju é subordinada a Salvador e Vitória (ES), está contido na área de influência 

do Rio de Janeiro, fora da área de atuação da ADENE. 

A rede de cidades fica hierarquizada da seguinte forma:  

- Nível 1. Metropolitano;  

- Nível 2. Submetroplitano;  

- Nível 3. Regional; 

- Nível 4. Sub-regional;  

- Nível 5. Zonal;  

- Nível 6. Subzonal; e 

- Nível 7. Local.  

 

Essa hierarquia se estabelece segundo três princípios: 1. Das relações 

comerciais de mercadorias e serviços; 2. Da administração pública; e 3. Dos 

transportes. Na realidade, o princípio de maior importância no processo é o primeiro, 

os outros funcionam como fatores modificadores do primeiro. (PNDE, Documento 

Base 4, 2006) A fundamentação para essa divisão retoma os estudos de Christaller 

(1966). 

                                                 
72

 A classificação dos centros urbanos por tamanho demográfico coincide, grosso modo com a 
classificação por níveis de centralidade (IBGE, 1993). As diferenças constatadas na classificação 
hierárquica de alguns poucos centros urbanos resultam de dois fatores: a utilização do conceito de 
aglomerados urbanos e a consideração de fluxos políticos e administrativos, ambos considerados 
no PNDE e não levados em conta pelo IBGE em 1993 (PNDE, Documento Base 4, 2006). 
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Partindo da observação e análise das agendas iniciais de cada sub-região, de 

seus valores estimados e do perfil das principais “apostas”, identificadas é que o 

Plano estabelece debate com os atores regionais sobre um conjunto de questões a 

serem enfrentadas, os desequilíbrios espaciais constituem um primeiro campo de 

preocupação. 

No confronto dessa percepção mais geral do cenário de evolução do 

Nordeste recolhem-se elementos para a formação de um conjunto substantivo e 

robusto de estratégias de ação para cada sub-região, que respeite os anseios de um 

desenvolvimento regional mais harmônico. Outro campo de preocupação resulta da 

existência de oportunidades identificadas que não se encontram contempladas nos 

investimentos e ações programados. É claro que a carteira de investimentos deve 

espelhar escolhas que podem ou não estar mais afinadas com a matriz de setores 

promissores da Região, independentemente de escalas ou outras considerações. 

(PNDE, Documento Base 4, 2006) 

 

3.1.1 Políticas públicas para o Semiárido brasileiro: retrospectiva 

 

O Semiárido teve, ao longo de sua história, outras denominações como 

Sertão e o Nordeste das secas. Oficialmente, a primeira delimitação da região foi 

estabelecida em 1936, com o Polígono das Secas. (Silva, 2006)  

O prolongamento do período seco anual eleva a temperatura local, 

caracterizando a aridez sazonal. De acordo com essa definição, o grau de aridez de 

uma região depende da quantidade de água proveniente da chuva (precipitação) e 

da temperatura que influencia a perda de água por meio da evapotranspiração 

potencial. 

A definição de aridez foi estabelecida em 1977, pelo Plano de Ação de 

Combate à Desertificação das Nações Unidas. (ONU, 1977) A área de domínio do 

semiárido no Brasil é, segundo Ab‟Sáber (1999; 2003), a mais homogênea em 

relação a outras áreas da América do Sul, do ponto de vista fisiográfico, ecológico e 

social. No entanto, esta é uma realidade complexa tanto referente aos aspectos 

geofísicos, quanto ao processo de ocupação humana. 

Ab‟Sáber (2003) destaca com base em trabalho realizado por Hargreaves 

(1970), a existência de quatro faixas regionais no interior do semiárido: as faixas 
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semiáridas rústicas ou semiáridas típicas (os “altos sertões”); as faixas 

semimoderadas (caatingas agrestadas); e as subáreas de transição ou faixas 

subúmidas (os agrestes). Essa diversidade de ambientes edafoclimáticos traz 

vantagens comparativas para a região, mas o seu aproveitamento exige novas 

formas de intervenção. 

A região é caracterizada pela insuficiência e irregularidade de chuvas, com 

médias anuais que variam entre 268 e 800 mm, com altas temperaturas e elevadas 

taxas de evapotranspiração que se refletem na elaboração da paisagem. São 

características hidrológicas relacionadas ao clima semiárido regional, “[...] muito 

quente e sazonalmente seco, que projeta derivadas radicais para o mundo das 

águas, o mundo orgânico das caatingas e o mundo socieconômico dos viventes dos 

sertões”. (AB‟ SÁBER, 2003, p. 85) 

A hidrologia é totalmente dependente do ritmo climático e as secas são 

caracterizadas tanto pela ausência e escassez quanto pela alta variação espacial e 

temporal das chuvas. A limitação hídrica anual se verifica em função do longo 

período seco que leva a não perenização dos rios e riachos endógenos. A reduzida 

capacidade de absorção de água da chuva no solo é dificultada pelas alterações do 

relevo e os solos rasos e pedregosos. 

A presença de solos cristalinos na maior parte da área do semiárido limita o 

acesso à água existente nos aquíferos subterrâneos. A água acumulada nesses 

aquíferos por meio de poços com baixa profundidade é de baixa qualidade para o 

consumo humano, animal e para irrigação das lavouras devido a elevada 

concentração de sais minerais, ou seja, a água é salobra originada das fissuras das 

rochas. 

Uma das características marcantes da paisagem do semiárido é a vegetação 

de caatinga, bioma 73com grande biodiversidade, no qual se destaca a formação 

vegetal xerófila (cactáceas, espécies arbóreas, herbáceas e arbustivas). A Caatinga 

é hoje um dos biomas brasileiros mais ameaçados pelo uso inadequado de seus 

recursos, com processo de desertificação e perda gradual da fertilidade biológica do 

solo. Isso é o resultado da combinação do cultivo inadequado da terra, associado às 

variações climáticas e às características do solo pedregoso ou impermeável. 

                                                 
73

 É definido como um conjunto de múltiplos ecossistemas agrupados em um espaço geográfico 

contínuo, com um certo grau homogeneidade em torno de sua vegetação e fauna (SILVA, 2006).. 
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O conceito técnico de Semiárido foi estabelecido a partir de uma norma da 

Constituição Brasileira de 1988, que no seu Artigo 159, institui o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). A norma constitucional manda 

aplicar no semiárido 50% dos recursos destinados ao Fundo. A Lei 7.827, de 27 de 

setembro de 1989, regulamentando a Constituição Federal, define como Semiárido a 

região inserida na área de atuação da SUDENE, com precipitação pluviométrica 

média anual igual ou inferior a 800 mm. (SILVA, 2006) 

Em 2005 foi realizada pelo Ministério da Integração Nacional uma atualização 

na área de abrangência oficial do Semiárido de acordo com a Portaria Ministerial nº 

89. Para a nova delimitação foram considerados três critérios técnicos: a 

precipitação pluviométrica média inferior a 800 mm; o índice de aridez de até 0,5, no 

período entre 1961 e 1990, calculado pelo balanço hídrico que relaciona as 

precipitações e a evapotranspiração potencial; e o risco de seca maior que 60% no 

período entre 1970 e 1990. (SILVA, 2006) 

De acordo com a delimitação atual, o Semiárido abrange 1.133 municípios,  

tem uma área de 969.589,4 km², corresponde a quase 90% da Região Nordeste 

(nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia); e mais a região norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

Com uma população de 21 milhões de pessoas, o Semiárido é um espaço 

cada vez mais urbano. Entre 1991 e 2000, a população total cresceu 8,62% mas o 

crescimento urbano chegou a 26%; enquanto a população rural decresceu 8,16%. 

Verifica-se atualmente uma concentração da população nos espaços urbanos, 

principalmente nas periferias das cidades. 

O abandono das áreas rurais está relacionado em parte à crise da cultura do 

algodão e das demais atividades econômicas a elas relacionadas, além da 

concentração fundiária e falta de apoio aos agricultores familiares. Mesmo com 

esses problemas, a ocupação principal da força de trabalho, na maioria dos 

municípios do Semiárido provém da agropecuária. 

A região é marcada pelo grande número de minifúndios (90% das 

propriedades) possui uma área inferior a 100 hectares e detém apenas 27% da área 

total dos estabelecimentos agrícolas. (Brasil, 2005b) 

Os incentivos fiscais e o processo de modernização econômica valorizaram e 

incentivaram a agroindústria que detém maior porte de investimentos, maior 
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possibilidade de inserir inovações tecnológicas e gerenciais, além da capacidade de 

inserção no mercado. 

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Semiárido em 2002 era de R$ 

2.541,27, bem abaixo do valor médio da região Nordeste (R$ 3.694,34) e menos da 

metade da média nacional de R$ 7.630,93. (BRASIL, 2003) A maioria dos 

municípios depende cada vez mais da transferência de recursos dos níveis federal e 

estadual, do repasse do Fundo de Participação dos Municípios e de outras verbas 

federais e estaduais para manter os serviços oferecidos à população. 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000, em 

47,5% dos municípios do Semiárido brasileiro, um terço da população tem mais da 

metade de sua renda proveniente de transferências do governo, principalmente dos 

benefícios previdenciários, tanto no espaço urbano como no espaço rural. A 

transferência de renda através de benefícios (bolsa-família, auxílio maternidade, 

Fome Zero) não tem sido suficiente para melhorar os indicadores sociais da 

educação, saúde, habitação, trabalho, mortalidade infantil, elevada concentração de 

renda e baixo IDH. 

Segundo Silva (2006), verifica-se que estão sendo formuladas três propostas 

ou alternativas para a realidade do Semiárido: combater as secas e os seus efeitos; 

aumentar a produção e a produtividade econômica na região, sobretudo com base 

na irrigação; e conviver com o Semiárido, combinando a produção apropriada74 com 

a qualidade de vida da população local. 

Em relação á primeira alternativa, verifica-se que atualmente quase não há a 

defesa do combate à seca e seus efeitos como orientação das políticas públicas. 

Com relação à segunda concepção, verifica-se que planejadores, governantes, 

empresários e estudiosos da região apostam, sobretudo, na continuidade dos 

investimentos para ampliar o processo de modernização nos espaços mais 

dinâmicos (agronegócio), ficando bem claro nos documentos preliminares da PNDR, 

do PNDE e do PDSA. 

Em comum, as duas primeiras propostas foram historicamente assumidas 

pelas políticas governamentais no Semiárido combinando as seguintes 

características: 

                                                 
74

 É a organização da produção considerando o contexto econômico, social, ambiental e a adequação 
das atividades para a convivência da população com o semi-árido, aproveitando os recursos 
existentes na região de forma equilibrada (SILVA, 2006).   
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1. Finalidade da exploração econômica como elemento definidor da ocupação 

e uso do espaço; 

2. Visão fragmentada e tecnicista da realidade local, das potencialidades, 

problemáticas e das alternativas de superação das secas e de suas 

consequências; 

3. Permanência de políticas públicas compensatórias; 

4. Proveito político dos elementos anteriores em benefício da elite política e 

econômica que exerce a dominação local; 

5. Além da dependência de atores internacionais como: Banco Mundial, 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, Fundo Monetário Internacional, 

Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Agência 

Interamericana para a Cooperação e Desenvolvimento dentre outros.                                  

Por outro lado, novos atores sociais e políticos entram em cena, 

apresentando um discurso renovador e comprovado com seus experimentos e 

possibilidade de um desenvolvimento sustentável com base na “convivência com o 

Semiárido brasileiro” com a implantação da educação contextualizada para 

convivência com o semiárido, através da Rede de Educação para o Semiárido - 

RESAB e a participação de outras entidades como a ASA, a Cáritas, ONGs e 

sociedade civil organizada. 

A região passa a ser concebida enquanto um espaço no qual é possível 

construir ou resgatar relações de convivência entre a sociedade e a natureza, com 

base na sustentabilidade ambiental, combinando a qualidade de vida das famílias do 

sertão com o incentivo às atividades econômicas apropriadas, experimentando 

novas tecnologias apropriadas ao local, produtivas, hídricas e educativas, orientadas 

pela expectativa de “convivência com o Semiárido”. 

Ao analisar as práticas pedagógicas realizadas no Semiárido brasileiro, 

Martins (2004) avalia que a educação escolar que se dirige aos vários pontos da 

imensidão do território brasileiro, é uma educação descontextualizada e, por sê-lo, é 

também colonizadora, ou seja, ela se dirige hegemonicamente de uma determinada 

realidade – atualmente a do sudeste urbano do Brasil. Com isso ignora a diversidade 

cultural que envolve as várias regiões do País. 

Diante desse fato, Martins e Lima (2001) propõem que seja desenvolvido um 

trabalho de descolonização da educação por meio da construção de uma educação 
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contextualizada que permita um diálogo permanente entre o conhecimento científico 

e o saber popular, entre o que se aprende na escola e a possibilidade concreta do 

desenvolvimento humano sustentável. Uma educação que busque contextualizar o 

ensino-aprendizagem com a cultura local, considerando as potencialidades e 

limitações do Semiárido, no sentido de promoção do conhecimento, de produção de 

novos valores e a divulgação de tecnologias apropriadas à realidade local, 

construindo uma ética de alteridade na relação sociedade-natureza. 

A educação contextualizada no Semiárido deve buscar não só preparar os 

jovens para o mundo do trabalho e da produção. Para Gadotti, a educação deve 

defender ainda: 

A valorização da diversidade cultural, a garantia para a manifestação ético-
político e cultural das minorias étnicas, religiosas, políticas e sexuais,a 
democratização da informação e a redução do tempo de trabalho, para que 
todas as pessoas possam participar dos bens culturais da humanidade [...] é 
também uma pedagogia da educação multicultural (GADOTTI, 2005, p.10). 

      
 

A educação desenvolvida no Semiárido deve contribuir para a construção do 

cidadão/cidadã que consiga se afirmar enquanto sujeito social e político, que toma 

consciência de sua história e da história de sua região reconstroem sua identidade e 

sua cultura a partir de um olhar crítico sobre as representações construídas 

historicamente sobre as pessoas e classes populares e toma a cultura e o fazer do 

povo como um poderoso instrumento de mobilização e integração social que vem 

fortalecer e impulsionar o processo de transformação da sociedade. 

Essas mudanças já estão presentes em projetos de coleta e armazenamento 

de água, tais como: construção de cisternas de placas, bomba d‟água manual, 

gestão e tratamento de água para o consumo humano, programa de construção de 1 

milhão de cisternas, construção de barragens subterrâneas, construção de 

barragens sucessivas, construção de barreiro de trincheira e barreiro de salvação e 

ainda a inserção da educação contextualizada para convivência com o Semiárido 

em todas as escolas públicas no espaço rural e urbano. No entanto, ainda existem 

muitas dificuldades e problemas a serem minimizadas. 
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3.1.2 Políticas públicas para o Semiárido nordestino e piauiense: uma retrospectiva 

 

As políticas públicas representam ações ou mediações políticas institucionais; 

referem-se principalmente a recursos públicos e às formas de intervenção do Estado 

na sociedade embora possam ser também implantadas por outros agentes sociais. 

Realizam-se em múltiplas dimensões: para responder à demandas e reformas 

sociais: saúde, educação, transportes, crianças e adolescentes, habitação, para 

ampliação dos direitos da cidadania: cultura, lazer, meio ambiente, minorias sociais; 

para promover o desenvolvimento: orçamento público, pequenos ou grandes 

negócios, construções, geração de emprego e renda, etc. 

As políticas públicas podem ser conjunturais (emergenciais – provisórias – 

para responder a demandas de grupos específicos: por exemplo, moradia para 

desabrigados de enchentes) ou estruturais (ligados a processos sociais 

permanentes como educação e saúde, ou políticas que promovem o 

desenvolvimento econômico). Para a sua implantação são necessários projetos e 

programas. 

Estas, em geral, são resultados de processos sociais complexos, de 

correlação de forças dos diversos agentes sociais, ou seja, da disputa dos diferentes 

e muitas vezes contraditórios interesses presentes na sociedade e nas lutas sociais. 

Nestas e nas formas de sua realização estão embutidos os distintos setores e 

classes sociais presentes no atual estágio de desenvolvimento da história do Brasil e 

do mundo. 

Os programas são os meios pelos quais as políticas são implantadas, 

utilizando-se para esse fim de agências especializadas para sua realização, as quais 

os viabilizem e desenvolvam. Um programa pode estar interligado a mais de uma 

política pública e desejar a atuação de várias agências executoras ao longo do seu 

desenvolvimento. Do mesmo modo, uma determinada política pública pode dar 

origem a diversos programas dentro da mesma linha de atuação. Os projetos são 

partes menores constituintes de um programa. 

De acordo com o Banco do Nordeste do Brasil (1992), as políticas do governo 

federal destinadas à região Nordeste dividem-se em três fases: 

 

- A primeira (1877 ao final da década de 40), caracterizada por ações de 
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combate às secas através da criação das “frentes de trabalho”, coordenadas 

pela Inspetoria de Obras contra as Secas (IOCS), criada em 1909 e 

posteriormente transformada no Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas (DNOCS). Essa fase ficou conhecida como “solução hidráulica” por 

defender que a solução aos problemas nordestinos estava na acumulação 

de água.  

 

- A segunda (a partir de 1950), marcada pela criação do BNB (1952), da 

SUDENE (1959) e da reestruturação do DNOCS, que se caracterizou pela 

implantação de uma política global de desenvolvimento na região. 

 

- A terceira (a partir de 1970), caracterizada pela instituição de programas 

especiais como forma de execução das políticas de desenvolvimento. Os 

dois primeiros foram o PIN e o PROTERRA, seguidos do 

POLONORDESTE75 e Projeto Sertanejo, financiados por esses dois. Além 

ainda, do Programa de Irrigação e o Programa de Emergência comum nas 

grandes secas. Na década de 70 foram criados: o PROHIDRO- Programa de 

Aproveitamento dos Recursos Hídricos do Nordeste e PRODECOR- 

Programa de Desenvolvimento de Comunidades Rurais. 

 

Dentro das medidas governamentais de políticas de investimentos na área 

social e agrícola, que surgiram na década de 70 para o Semiárido nordestino, vários 

programas especiais de desenvolvimento agrícola foram implantados, destacando-

se o POLONORDESTE (Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do 

                                                 
75 Criado em 23/10/1974, o POLONORDESTE, ao lado do Programa de Irrigação e outros de âmbito 

regional, integra o II PND/NE. Concebido teoricamente para desenvolver ações diferenciadoras, o 
programa leva em consideração áreas físicas ecologicamente distintas: (Áreas dos Vales Úmidos, 
Áreas das Serras Úmidas, Áreas de Agricultura Seca, Área de Tabuleiros Costeiros, Áreas da Pré-
Amazônia) e do ponto de vista das camadas sócias define-se como sendo mais um programa de 
apoio ao trabalhador rural. Sua fundamentação formal destaca a necessidade de integração de 
ações do meio rural, de tal maneira que aspectos físicos, econômicos e sociais, organizacionais e 
políticos conduzam a linhas de ação que integram a indústria e os serviços à agricultura. As Áreas 
Integradas foram consideradas como “pólos rurais de desenvolvimento”, tendo em vista descobrir 
características unificadoras e potencialidades capazes de multiplicar os efeitos da ação planejada 
que nelas sejam executadas. As áreas e os setores de investimentos do programa foram mais 
voltados para construção de infraestrutura, principalmente a construção de estradas e 
investimentos em implementos para a mecanização da agricultura. (PIAUÍ, 2007) 
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Nordeste), o Projeto SERTANEJO76 e os Programas de Irrigação, investimentos que 

pela sua própria concepção não resolveram o problema da pobreza rural nordestina, 

desemprego, baixíssima ou nenhuma renda. 

No Piauí, o Sertanejo atuou em 18 núcleos, situados nos municípios de São 

Raimundo Nonato, Piripiri e Simplício Mendes (implantados em 1977); São João do 

Piauí, Jaicós, Fronteiras e Valença (1978); Picos, Paulistana, Oeiras, São Miguel do 

Tapuio e Pimenteiras (1980); Campo Maior, Castelo do Piauí, Elesbão Veloso e 

Itaueira (1981); e José de Freitas e Caracol (1972). 

A população beneficiada pelo projeto: trabalhadores sem terra, pequenos 

proprietários com áreas inviáveis como unidades de produção autônomas, médios 

proprietários com áreas de até 500 hectares, proprietários com áreas, superiores a 

500 hectares, cujos projetos, aprovados pela SUDENE e pelo INCRA, proporcionam 

acesso à terra a trabalhadores do estrato I e II. 

As principais ações desenvolvidas no projeto eram: crédito, assistência 

técnica, pesquisa e experimentação (sistema de produção para pequenas áreas 

irrigadas, sistema de irrigação para área de sequeiro, manejo da caatinga). Foram 

atendidos pelo Sertanejo no Piauí, no período de 1978 a 30.10.1982, 3.054 

produtores rurais com projetos de crédito. Desse total, 1.815 foram assistidos com 

investimentos, e 1.239 com custeios 

O projeto atuou somente ao nível de propriedade, não se preocupou com 

infraestrutura econômica e social. A assistência técnica e creditícia só foi prestada 

aos produtores com terra. Assim sendo, os trabalhadores sem-terra que deveriam 

ser o público principal do projeto ficaram praticamente fora das suas ações. 

No Estado do Piauí foi criada a COMDEP (Companhia de Desenvolvimento 

do Estado do Piauí) em janeiro de 1976, para conduzir o POLONORDESTE/PI 

(Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste), promovendo a 

                                                 
76

 Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semiárida do Nordeste – Projeto 

Sertanejo – foi criado pelo Decreto n° 78.299, de 23 de agosto de 1976, e regulamentado através 
da Portaria Interministerial n° 98, de 24 de janeiro de 1976, e da Resolução 417, de 26 de janeiro 
de 1977, Banco Central do Brasil. O Objetivo básico do projeto era tornar a economia da região 
Semiárida do Nordeste mais resistente aos efeitos das secas, mediante principalmente a 
associação da agricultura irrigada com agricultura seca. A seca era analisada através dos fatores 
hidrológicos, econômicos e sociais. Confere-se importância a pequenos e médios açudes e poços 
e a expansão da área dos pequenos estabelecimentos para atingir dimensões economicamente 
viáveis. Do ponto de vista social, objetivava-se manter durante a seca, níveis de atividade e 
emprego similares aos vigentes normais. (MINISTÉRIO DO INTERIOR, 1997) 

 



 

 

 

146 

criação de uma infraestrutura básica de estradas e outros beneficiamentos que 

valorizaram e preparam as fazendas do Estado para especulação imobiliária. 

Coube ainda à COMDEPI montar um esquema legal objetivando repassar 

aquelas terras aos já detentores de grandes glebas. Para os pequenos agricultores, 

antigos moradores destas terras coube ao POLONORDESTE financiar a 

demarcação de 1.593 km e a entrega de 200 títulos de posse, numa operação já 

subproduto das transações e com o objetivo de tornar menos culposa a venda 

indiscriminada das terras públicas. 

Destaca-se ainda nesse período a “política compensatória de emergência”, 

que eram formas de intervenção do governo federal no Estado no período das 

grandes “secas” em especial com o modelo de intervenção do DNOCS na seca de 

1970, na emergência de julho de 1976 e janeiro de 1977 quando, às pressas, 2.718 

pessoas tiveram de ser listadas para fazer aterros, construção e desobstrução de 

valetas e sarjetas nas frentes de trabalho. 

As ações do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) no 

Estado foram insignificantes, incluídos os pequenos açudes particulares e os 

públicos não chegaram a 500 milhões de metros cúbicos (até 1979), não obstante 

82% de seu território pertencem ao Polígono das Secas.  O DNOCS atua nos 

projetos de irrigação: nos municípios de Piripiri (projeto Caldeirão, implantado em 

1971), Luzilândia (Lagoas do Piauí, implantado em 1971), Simplício Mendes (Vale 

do Fidalgo, implantado em 1969), e no município de Cristino Castro (Vale do 

Gurguéia). 

Fazendo um balanço dos investimentos realizados pelo DNOCS em irrigação, 

assentamento de colonos e investimentos na produção agrícola no Semiárido 

piauiense, foi irrisório em frente ao que aconteceu em outros estados do Nordeste 

na mesma época, demonstrando a incompetência do órgão para administrar e 

desenvolver projetos que pudessem contribuir para o desenvolvimento rural do semi-

árido piauiense. 

A partir da década de 90, o meio rural piauiense foi beneficiado por vários 

programas e projetos de desenvolvimento, em especial com os recursos do Banco 

Mundial. Como destaque especial tem-se o Programa de Apoio ao Pequeno 

Produtor Rural - PAPP, principal programa do Projeto Nordeste, que em parceria 

com o governo federal articulado com os governos estaduais e o público beneficiário 
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seriam os responsáveis pela sua execução. Além do PAPP, em 1996 o governo 

federal instituiu o PRONAF, programa voltado especialmente para o 

desenvolvimento da agricultura familiar, atuando em todo o País. 

Além desses programas, as políticas agrícolas também representam um 

importante instrumento na tentativa de desenvolvimento do Semiárido nordestino 

baseado no crédito rural, na assistência técnica, nos preços mínimos, no 

armazenamento e na pesquisa. 

Essas políticas foram as mesmas destinadas para o setor agropecuário do 

Brasil, verificando-se que, desde a década de 60 houve o predomínio de um modelo 

de intervenção quase que exclusivamente para incrementar a capacidade produtiva 

do setor. A meta final era melhorar a estrutura de produção para aumentar a 

produtividade e os rendimentos do trabalho agrícola. Como consequência, 

aprofundaram-se as desigualdades regionais e entre as categorias de produtores de 

uma mesma região. 

Com a incorporação das técnicas agronômicas, a modernização tecnológica,  

industrialização da agricultura se concretizou a dicotomia campo-cidade. O campo 

considerado como um espaço periférico e atrasado, necessita, por isso, de políticas 

compensatórias, que mudem o enfoque do desenvolvimento rural. Atualmente, a 

abordagem das políticas propostas é integrada para intervenção no espaço e para o 

desenvolvimento rural. 

Observa-se na atualidade uma “revalorização do rural”, com uma perda 

relativa da importância da agropecuária e com o surgimento de atividades não-

agrícolas e o uso diversificado do solo rural, o que alguns autores denominam de 

“novo rural”, “novas ruralidades”, tanto nos países desenvolvidos como em algumas 

regiões brasileiras: Sudeste e Sul. (ABRAMOVAY, 2003) 

No Nordeste, as atividades rurais ainda são a base da subsistência da 

população e sustentação da economia. No estado do Piauí, ainda é insignificante a 

presença de atividades não-agrícolas no espaço rural, principalmente no Semiárido, 

em que predomina o cultivo de produtos agrícolas para subsistência e criação de 

pequenos animais. 

A partir da década de 1990, o Governo Federal começa a adotar medidas no 

sentido de redirecionar as políticas para o meio rural, impulsionado pelas mudanças 

que vinham ocorrendo no cenário econômico social, resultado da abertura comercial, 
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da desestruturação das políticas voltadas para o campo e do modelo tecnológico 

adotado nas últimas décadas. 

Em 1996, o Governo Federal institui o Programa Nacional de Agricultura 

Familiar (PRONAF), com quatro linhas de ações: “negociações de políticas públicas 

com órgão setoriais; financiamento de infraestrutura e serviços nos municípios; 

financiamento da produção da agricultura familiar e capacitação e profissionalização 

de agricultores familiares” (MANUAL OPERACIONAL, 2002), como foi exposto no 

capítulo 2 desta tese. 

O PRONAF vem tentando trabalhar com uma abordagem territorial através da 

linha de ação - PRONAF infraestrutura e serviços para os municípios. Para tanto, o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) exigiu de cada estado da Federação 

nova regionalização com base no PNDR. A regionalização do Estado Piauí foi 

estruturada em Macrorregiões, Territórios de Desenvolvimento e Aglomerados de 

Municípios, visando facilitar as ações e aplicações das políticas públicas federais, 

em especial o PRONAF. 

Esses programas foram criados não com o intuito de erradicar a pobreza 

rural, mas objetivando diminuir as tensões sociais existentes no espaço rural, 

resultantes do modelo de desenvolvimento adotado no País nas últimas décadas, 

privilegiando a agricultura destinada à exportação e aos grandes projetos 

agropecuários beneficiados com incentivos fiscais e creditícios em detrimento da 

produção agrícola camponesa. 

 

3.2 Considerações sobre a formação, organização do território e da sociedade 

piauiense 

 

O Piauí ficou relegado a um esquecimento de quase dois séculos após o 

descobrimento do Brasil e só foi ocupados na segunda metade do século XVII, 

quando bandeirantes baianos, paulistas e pernambucanos chegaram ao imenso 

espaço habitado por inúmeras nações indígenas. A expansão do território, segundo 

a maioria dos autores deu-se do interior para o litoral, principalmente em função das 

grandes fazendas de gado, que deram origem às primeiras povoações e muitas 

delas chegaram à condição de vilas e cidades. 

A exemplo do que ocorreu no Brasil, o Piauí herda do período colonial um 
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legado de exclusão social no qual o extermínio da população nativa e a escravidão 

são as raízes mais fortes. Com a agravante, a base econômica de constituição da 

sociedade – a pecuária extensiva – coloca o latifúndio como condição imprescindível 

ao funcionamento do sistema que, sem ampliar os níveis de produção e de 

produtividade, condena o Estado a altos níveis de pobreza relativa e absoluta. 

O atual espaço piauiense teve sua organização a partir do processo de 

colonização portuguesa, em que o governo de Portugal doou grandes extensões de 

terras (sesmarias) a muitos fazendeiros que tinham o poder absoluto em suas 

propriedades. A maior parte dos moradores das fazendas eram escravos, mas nelas 

viviam também pessoas livres: vaqueiros, rendeiros, posseiros e religiosos. 

Ao longo do tempo, o poder quase absoluto dos fazendeiros começou a ser 

contestado pelos moradores livres que tiveram o apoio dos religiosos e das 

autoridades do Maranhão. Através do bispo de Olinda e do governador do 

Maranhão, foi realizado um comunicado sobre a situação dos moradores do Piauí. 

Como resultado dessas correspondências, foi realizada a anexação do Piauí ao 

Maranhão em 1701, que passou a administrar o espaço piauiense. Outra mudança 

foi a criação de uma vila no Piauí, em 1712, a vila da Mocha. 

Com a instalação da vila da Mocha em 1717, teve início o processo de 

organização político-administrativa do espaço piauiense, além de trazer autoridades 

representantes do governo português que começaram a administrar esse espaço, 

diminuindo o poder dos fazendeiros. 

Foi somente em 1718 que o Piauí foi elevado à condição de capitania 

independente, no entanto, somente em 1759 tomou posse o primeiro governador, o 

português João Pereira Caldas. A instalação do governo trouxe mudanças 

importantes à sociedade piauiense. Entre elas destacam-se: a reorganização 

político-administrativa com a criação de seis novos municípios e início do processo 

de divisão político-administrativa do espaço piauiense. 

O governador elevou a vila de Mocha à categoria de cidade e capital da 

Capitania e modificou seu nome para Oeiras do Piahuy. Durante todo o período 

colonial, não houve nenhuma mudança na divisão político-administrativa da 

Capitania. 

Com a proclamação da independência, as capitanias passaram a ser 

denominadas de províncias e os governadores chamados de presidentes. Mesmo 
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com essa mudança, a sociedade piauiense quase não participava da vida política da 

província, pois as leis da época só permitiam a participação dos ricos, tanto para 

votar como para ser votado. 

Durante o período imperial, os grupos políticos começaram a se manifestar no 

sentido de dividir os municípios já existentes com a finalidade de exercer o poder 

político, fazendo com que fossem criados 22 municípios, modificando a configuração 

espacial da Província. 

A partir do Brasil República que houve uma intensa modificação no processo 

de divisão político-administrativa do Estado, com exceção dos períodos da ditadura, 

em especial na Era Vargas (1930-1945). Durante a fase republicana, o extrativismo 

vegetal e a navegação pelo rio Parnaíba tornaram-se intensos, possibilitando o 

desenvolvimento do comércio do Estado e levando o progresso às cidades e 

povoados localizados às margens do rio. (ARAÚJO, ATLAS GEO-HISTÓRICO E 

CULTURAL DO PIAUÍ, 2006) 

A promulgação da Constituição de 1946 dotou os municípios de autonomia 

política, administrativa, financeira e a sociedade passou a ter maior participação no 

processo político, apesar da restrição de voto aos analfabetos. Essa autonomia 

promoveu o aceleramento do processo de reorganização político-administrativa do 

espaço, com a instalação de 50 novos municípios. 

Durante o governo militar (1964-1985) só foi instalado 1 município. No 

entanto, com a abertura política (estabelecimento do voto direto e secreto, dos 

analfabetos, dos maiores de 16 anos, eleições diretas e o pluripartidarismo), houve 

uma explosão na criação de novos municípios e de 1985 a 2005, foram instalados 

108 novos municípios, desmembrados dos já existentes, utilizando-se de critérios 

políticos eleitoreiros. 

A base da economia piauiense durante três séculos foi a pecuária extensiva e 

a agricultura de subsistência. Enquanto os produtos da pecuária (boi vivo e couro) 

eram comercializados para outras Províncias ou para o exterior, a agricultura 

destinava-se a produzir alimentos (arroz, feijão, milho e mandioca) para a população 

local. As técnicas utilizadas eram e ainda são de baixa produtividade em várias 

áreas do Estado. No século XVIII, foram inseridos os cultivos do algodão (mercado 

externo) e da cana-de-açúcar (produção de açúcar). 

Os fatos citados deixaram marcas profundas na sociedade piauiense, através 
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da elevada, concentração fundiária, exploração do trabalho familiar e dificuldade de 

acesso à terra por parte dos camponeses posseiros, parceiros, meeiros e rendeiros. 

O processo de modernização tecnológica da agropecuária piauiense a partir da 

primeira metade do século XX gerou o trabalho assalariado e consequentemente a 

permanência de uma estrutura fundiária altamente concentrada. 

Nos anos 50 do século XX, o Piauí começou a sofrer uma integração passiva 

à economia brasileira, vendo desarticularem-se suas indústrias voltadas para 

produção de bens de consumo e matérias-primas. A partir da década de 70, com os 

maciços investimentos federais em obras de infraestrutura, empreendidas com o 

objetivo de integração nacional, completou-se a inserção do Estado à economia 

nacional, consolidando-se a dependência dos recursos transferidos pela União. 

A partir desse período, o Estado se insere no contexto da urbanização e 

modernização do País, intensificando seu processo de urbanização, em especial 

pelo crescimento do comércio e dos serviços que foram difundidos pelas cidades 

(sedes dos municípios), modificando hábitos e costumes da sociedade piauiense ao 

longo da segunda metade do século XX. A maioria das cidades piauienses 

apresenta deficiências na oferta de atividades essencialmente urbanas para as 

populações do campo como as residentes nele. 

O processo de modernização da rede viária do Estado facilita a circulação de 

pessoas, mercadorias e informações, favorecendo o desenvolvimento dos centros 

urbanos e dos aglomerados rurais localizados às margens das estradas. Estes 

últimos vão se transformando, passando a apresentar comércio e serviços que são 

específicos das cidades. Já os municípios que apresentam taxas de urbanização 

mais elevadas situam-se ao longo dos principais eixos rodoviários federais e 

estaduais. (ARAÚJO, ATLAS GEO-HISTÓRICO E CULTURAL DO PIAUÍ, 2006) 

O Piauí é um dos estados mais pobres do Nordeste e do Brasil, fato 

comprovado a partir dos indicadores socioecômicos levantados pelo IBGE, PNAD e 

por órgãos do próprio governo, como será exposto a seguir. 

No período 1991-2000, o índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-

M) do Piauí cresceu 15,90%, passando de 0,566 em 1991 para 0,656 em 2000. A 

dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a educação, com 53,9% 

seguida pela renda, com 24,5% e pela longevidade, com 21,6%. Neste período, a 

distância entre o IDH do Estado e o limite máximo do IDH foi reduzido em 20,7%. 
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Entre os Estados do Brasil, apresenta uma situação ruim, ocupa a 25ª posição. 

O IDH do Piauí em 2008 foi de 0,703, 25º lugar em relação aos estados do 

País. Está acima da média do IDH do Brasil (0,699) e da região Nordeste 

(0,610).Houve um crescimento em relação a 2001, e os fatores que contribuíram 

para esse aumento foram a educação e a presença de políticas sociais como o 

Bolsa-Família e a aposentadoria rural. O IDH de longevidade em 2005 foi de 0,723, 

24º lugar em relação aos estados brasileiros. O IDH educação, apesar do 

crescimento em relação a 2000 (0,730) passou para 0,779 em 2005, posição 

desfavorável em relação aos outros estados. O IDH renda passou de 0,583 em 2000 

para 0,608 em 2005, valor ainda considerado baixo em relação aos outros estados. 

Por macrorregiões, em 2000, o IDH refletia o elevado nível de pobreza da 

população local no período, principalmente ao se particularizar o indicador renda. O 

IDH foi calculado pela média dos IDHs dos municípios de cada macrorregião.  

 

  Tabela 2 – IDH das macrorregiões do estado do Piauí, 2000 

Macrorregião IDH IDH Renda 

Litoral 0,542 0,464 

Meio-Norte 0,655 0,548 

Semi-Árido 0,581 0,488 

Cerrados 0,610 0,490 

                       Fonte: IBGE, 2005. CODEVASF/PLANAP, 2006. v.14 

 

A macrorregião de menor IDH e de IDH renda, é a do Litoral, seguida da 

macrorregião do Semiárido, mostrando que a pobreza do Estado não é 

exclusividade do Semiárido e nem tem a questão climática como determinante. 

Por situação de domicílio, em 1991, a população urbana correspondia a 

1.367.184 habitantes e em 2000 1.788.590 habitantes. A população rural em 1991 

correspondia a 1.214.953 habitantes e em 2000, a 1.054.68 habitantes, o que 

demonstra uma diminuição da população rural e um significativo aumento da 

população urbana. A taxa de urbanização em 1991 correspondia a 52,95% e no ano 

2004, a 62,9% e em 2007 a 64,39%. Na tabela 3 pode-se constatar o constante 

aumento da população urbana e a diminuição da população rural do Estado. 
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Tabela 3 – Distribuição da população por situação de domicilio – 1991/2008 

 
População 
 

 
Piauí 

1991 2004 2007 

Total  2.582.137 2.982.725 3.032.421 

Urbana  1.367.184 1.861.501 1.944.840 

Rural  1.214.953 1.121.224 1.087.581 

Taxa de Urbanização 52,95 62,41 64,13 

Fonte: IBGE/Censo Demográfico-1991/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD- 2004-

2008 

 

Existe uma discrepância muito grande com relação à população residente nos 

municípios piauienses, na realidade, uma macrocefalia, na concepção de Santos 

(1994), em que somente um município, o de Teresina, apresenta uma população de 

quase 800 mil habitantes, como se pode verificar nas estimativas da população 

residente realizada pelo IBGE na tabela 04. Ou seja, 90,14% dos municípios 

possuem população de até 20.000 habitantes; 44,77% da população do Estado 

residem nesses municípios, contrastando com a concentração nos municípios com 

população acima de 20.000 mil habitantes. 

 

Tabela 4 – Piauí: Número de municípios por tamanho da população residente 
estimada: 2005 

 
Classes de Tamanho da  
População (Habitantes) 

 

 
Número de Municípios 

 
População Residente 
Estimada 

Quantidade % Total  % 

Piauí  223 100 3.006.885 1000 

Até 5.000 90 40,36 339.465 11,29 

De 5.001 até 10.000 78 34,98 536.025 17,83 

De 10.001 até 20.000 33 14,80 470.578 15,65 

De 20.001 até 50.000 17 7,62 540.589 17,9 

De 50.001 até 100.000 3 1,34 189.516 6,30 

De 100.001 até 500.000 1 0,45 141.939 4,72 

Mais de 500.000 1 0,45 788.773 26,23 

Nordeste  1.793 - 51.019.091 - 

Brasil  5.564 - 184.184.264 - 
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Fonte: IBGE/Estimativas das Populações Residentes em 01/07/2005 

 

 No período de 1991 a 2000, a taxa de mortalidade infantil diminuiu 26,97%, 

passando de 64,73 (por mil nascidos vivos) em 1991 para 47, 27 (por mil nascidos 

vivos) em 2000 e em 2004, foi de 31,6. A esperança de vida ao nascer cresceu 3,45 

anos, passando de 60,71 anos em 1991 para 64,15 anos em 2000. Em 2004 passou 

para 67,8 anos.  Na tabela 5 verifica-se a evolução dos indicadores demográficos do 

Estado no período de 1991 a 2007. 

 

Tabela 5 – Indicadores Demográficos – 1999/2007 

 

 

Discriminação 

 

 

Piauí  

        

Nordeste 

                                                                  

Brasil 

1999 2004 2007 1999 2004 2007 1999 2004 2007 

Taxa de 

Fecundidade Total 

 

2,5 

 

2,4 

 

2,1 

 

2,6 

 

2,3 

 

2,3 

 

2,3 

 

2,3 

 

1,7 

Taxa Bruta de 

Natalidade 

 

24,2 

 

22,6 

 

20,9 

 

24,3 

 

20,6 

 

19,7 

 

21,2 

 

21,5 

 

16,7 

Taxa Bruta de 

Mortalidade 

 

7,4 

 

6,7 

 

6,4 

 

7,7 

 

6,3 

 

6,6 

 

6,9 

 

6,9 

 

6,2 

Esperança de Vida 

ao Nascer 

 

65,3 

 

67,8 

 

68,9 

 

65,5 

 

71,7 

 

69,7 

 

68,4 

 

68,6 

 

72,7 

Razão de 

Dependência 

 

66,7 

 

57,6 

 

53,4 

 

65,4 

 

51 

 

54,7 

 

55,4 

 

57,3 

 

48,6 

Fonte: IBGE/Síntese dos indicadores sociais – 1999 e 2007 

 

A renda per capita média do estado cresceu 48,09%, passando de R$ 87,12 

em 1991 para R$ 129,02 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas 

com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário 

mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 16,99%, passando de 74,5% em 1991 

para 61,8% em 2000. Segundo os resultados da PNAD 2008, o Estado apresenta o 

nível de salário mais baixo do País. A desigualdade cresceu: o Índice de Gini passou 

de 0,6 em 1991 para 0,7 em 2000. (ARAÚJO, ATLAS DE DESENVOLVIMENTO 

HUMANO NO BRASIL – 2000). 
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A proporção de pobres em 2000 correspondia a 61,8 %, índice muito elevado. 

Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Domicílios particulares permanentes por situação de domicilio, segundo as 

classes de rendimento mensal no Piauí 

Classe de Rendimento Mensal 

Domiciliar (Salário Mínimo)* 

Domicílios Particulares 

Total Urbana Rural 

Total  750.786 483.269 267.517 

Até 1 199.581 89.862 109.719 

1 a 2 218.917 137.411 81.506 

2 a 3 135.326 88.820 46.506 

3 a 5 89.343 72.622 16.721 

5 a 10 64.784 56.945 7.839 

10 a 20 18.282 16.191 2.091 

20 e mais 16.197 15.674 523 

Sem Rendimento** 4.700 2.088 2.612 

Sem Declaração 3.356 3.656 - 

Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD- 2004 

(*) Exclusive os rendimentos dos moradores cuja condição no domicilio era de pensionista, 

empregado doméstico ou parente do empregado doméstico 

(**) inclusive os domicílios cujos moradores que recebem somente em benefícios.  

  

Apesar da maioria dos municípios piauienses possuírem suas economias 

baseadas na agropecuária, percebe-se claramente na comparação dos dados do 

Censo Agropecuário de 1995-1996 e os resultados preliminares do Censo 

Agropecuário de 2006 que não houve avanços nas atividades relacionadas, com 

exceção da área (hectares) ocupada pela lavoura e aumento de trabalhadores 

contratados sem vínculo com o produtor. Tabelas 7 e 8 

 

Tabela 7 – População ocupada segundo a atividade: Piauí, Nordeste, Brasil – 

2004 

Discriminação Piauí  Nordeste  Brasil 

Total 1.580.988 22.413.607 84.596.294 

Agrícola  769.606 8.111.827 17.733.835 

Não-agrícola  811.382 14.301.780 66.862.459 

Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD – 2004 
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Tabela 8 – População ocupada segundo a atividade: Piauí, Nordeste, Brasil – 2008 

Discriminação Piauí  Nordeste  Brasil 

Total 1.677.000 23.940.000 89.899.000 

Agrícola  748.483 7.769.000 16.536.000 

Não-agrícola  928.517 16.171.000 73.363.000 

Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD – 2008 

 

A estrutura fundiária no Estado, segundo dados de 2001 (Tabela 9), continua 

altamente concentrada, pois 75,87% da área total do Estado é ocupada por 

propriedades de mais de 100 hectares, das quais 7,32% estão na faixa de 5.000 até 

10.000 hectares;  e 1,4% acima de 10.000 hectares, chegando até 50.000 hectares. 

Quando vai se confrontar a área ocupada com o número de estabelecimentos, 

verifica-se que 80,77% dos estabelecimentos ocupam 23,44% da área com até 100 

hectares. Já 19,23% dos estabelecimentos ocupam uma área de 75,87%, definindo 

claramente a concentração de grande quantidade de terra nas mãos de uma minoria 

privilegiada de grandes agricultores. 

 
Tabela 9 – Número de estabelecimentos e área total, segundo grupos de área – Piauí: 

2001 

 

Grupos de Área (ha) 

  

Estabelecimentos 

 

 

Área Total 

 

 

(nº) 

 

(%) 

 

(ha) 

 

(%) 

Total 107.754 100,00 11.611878,8 100,00 

Até 5 11.240 10,43 31.333,8 0,27 

Mais de 5 até 10 10.361 9,61 80.488,6 0,69 

Mais de 10 até 50 46.488 43,14 1.300.338,7 11,20 

Mais de 50 até 100 18.954 17,59 1.389.609,5 11,97 

Mais de 100 até 500 17.077 15,85 3.529.850,8 30,40 

Mais de 500 até 1000 2.107 1,96 1.489.344,8 12,83 

Mais de 1000 até 5000 1.397 1,30 2.777.981,8 23,92 

Mais de 5000 até 

10000 

 

119 

 

0,11 

 

849.985,3 

 

7,32 

Mais de 10000 até 

50000 

 

11 

 

0,01 

 

162.945,5 

 

1,40 

Fonte: INCRA/SNCR – Sistema Nacional de Cadastro Rural 
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Nota: Dados referentes à 02.03.2001 

 

Na composição do PIB do Piauí (tabela 10), dentre os três grandes setores da 

economia, historicamente é o setor terciário que detém a maior representação 

(60,2% em 2004), seguido dos setores secundário e primário com, respectivamente, 

27,2% e 12,6%. 

 

Tabela 10 – Composição do PIB do Piauí 

Setores da Economia Ano Ano Ano 

 1998 2003 2004 

Primário  8,4 12,1 12,6 

Secundário  27,5 27,4 27,2 

Terciário  64,1 60,5 60,2 

Total  100,0 100,0 100,0 

  Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Regionais. In: PPA 2008/2009 

 

Estes dados não significam que o setor terciário seja o mais dinâmico e 

moderno do Estado. Aí está concentrada a maioria dos trabalhadores informais da 

capital e das médias e pequenas cidades do Estado, demonstrando o restrito 

crescimento dos setores primário e secundário para absorção de mão-de-obra e 

geração de trabalho e renda. 

O grau de pobreza econômica e social dos municípios piauiense pode ser 

visualizado através das principais receitas municipais (ISS e o IPTU) que, em 2004, 

correspondiam a menos de 4% da receita total dos municípios; os quase 96% 

restantes são oriundos das transferências governamentais (FPM = 51,1%; 

FUNDEF= 32,6%; ICMS=11,9%), dados de 2004. (CODEVASF/PLANAP, v.14, 

2006) 

Outro fator que comprova a pobreza no Estado é representado pelo volume 

de transferência de renda do governo federal para o Estado em 2008, como pode 

ser constatado nas informações da tabela 11. Somando o Programa de 

Transferência de Renda + Assistência Social + Segurança Alimentar, a estimativa de 

pessoas beneficiadas é de 2,4 milhões e o volume de recursos é estimado em 740 

milhões de reais, mostrando quanto o Estado é pobre e dependente de repasse de 

recursos do governo federal (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

COMBATE À FOME, 2008). 
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 Tabela 11 – Programa de transferência de renda do governo federal para o estado do 

Piauí em 2008 

Programa Nº Famílias Valores (R$) 

Bolsa Família 366,8 Mil 33,1 Milhões 

Auxílio Gás      9,6 Mil     144, 6 Mil 

Total  3766,4 Mil  33,2 Milhões 

   Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME, 2008. 

 

O PIB e o PIB per capita em 2005 apresentaram uma grande disparidade 

entre as macrorregiões, conforme tabela 12, evidenciando a concentração 

econômica na capital do Estado, Teresina. 

 

Tabela 12 – PIB e PIB per capita das Macrorregiões em 2005 

Espaço PIB R$ % População % PIB per capita         

R$ 

Litoral    538.304.000 6,6 382.525 8,9 1.407,00 

Meio-Norte 5.603.401.000 68,0 2.632.389 61,6 2.129,00 

Semi-Árido 1.040.452.000 12,6 676.716 15,8 1.538,00 

Cerrados 1.055.443.000 12,8 583.729 13,7 1.808,00 

Fonte: IBGE, 2005.In: PLANAP, v.14, 2006 

 

Localizado na parte oeste do Nordeste brasileiro, entre o Meio-Norte úmido e 

o Nordeste Semiárido, o Piauí mede 251.311,5 km², representando 16,2% da área 

da região Nordeste e tem uma população de 2,8 milhões de habitantes, distribuída 

em 223 municípios (em 2004), concentrada na capital e na macrorregião Centro-

Norte piauiense. (IBGE, 2000) Em virtude das transformações na organização do 

espaço, o Estado foi dividido pelo IBGE (1960) em 11 microrregiões homogêneas. 

Para realizar essa divisão, utilizou-se como base a organização da produção da 

agricultura e da indústria. 

Na década de 70 do século XX as microrregiões foram agrupadas por suas 

semelhanças formando as mesorregiões. O Estado ficou dividido em três 

mesorregiões. Na década de 80, com o processo de desenvolvimento econômico e 

a criação de novos estados e municípios, houve uma alteração na organização do 

espaço brasileiro, levando o IBGE a atualizar as divisões em meso e microrregiões 
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do País. Os critérios utilizados foram: o processo social, o quadro natural e a 

articulação do espaço. (ARAÚJO, ATLAS GEO-HISTÓRICO E CULTURAL DO 

PIAUÍ, 2006) 

O Piauí ficou dividido em 15 microrregiões que foram agrupadas em quatro 

mesorregiões. Essa divisão foi aprovada em 1989 e somente adotada em 01 de 

janeiro de 1990. A partir desse ano, a criação de novos municípios no Estado 

modificou a composição das microrregiões no território piauiense. Figuras 2 e 3 

A partir de 2003, em virtude das modificações nas estratégias de 

planejamento e implantação de políticas públicas no âmbito federal (PNDR, PNDE, 

PDSA) e a necessidade de um plano de ordenamento territorial convergente com o 

processo de globalização, o Estado do Piauí apresenta sua proposta de 

regionalização, com a elaboração do projeto Cenária Regionais do Piauí, que 

consiste em uma estratégia de desenvolvimento e planejamento de médio e longo 

prazo. A ênfase foi na atuação dos planos local e regional, privilegiando como 

instrumento a consulta e a participação efetiva dos municípios e comunidades nas 

quais pretendem atuar. 

Trata-se, portanto, da implantação de políticas públicas, através de uma ação 

integrada de planejamento que envolve todos os órgãos, programas e projetos do 

governo do Estado, as organizações da sociedade civil e empresas privadas 

mediante um conjunto de atividades regionais capazes de estimular a participação e 

o engajamento cooperativo das diversas instituições para promoção do 

desenvolvimento sustentável. (CENÁRIOS REGIONAIS DO PIAUÍ – 2003) 

A partir de 2003, a atuação da cooperação internacional está mais presente e 

visível no Estado, através de várias instituições, com financiamento de projetos e 

cooperação técnica com o governo. 
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Figura 2 – Mapa do Piauí: Microrregiões 

Elaboração: Geógrafo Msc. Francisco de Assis Araújo – CESC/UEMA 
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Figura 3 – Mapa do Piauí: Mesorregiões 

Elaboração: Geógrafo Msc. Francisco de Assis Araújo – CESC/UEMA 
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A partir do Projeto Cenários Regionais, o Poder Legislativo decreta e o 

Governador sanciona a Lei Complementar Nº 87, de 22 de agosto de 2007, que 

estabelece o Planejamento Participativo Territorial para o Desenvolvimento 

Sustentável do Estado do Piauí e estabelece para fins de planejamento 

governamental 28 Aglomerados e 11 Territórios de Desenvolvimento, agrupados em 

quatro Macrorregiões. A partir do cruzamento das variáveis ambientais, sociais, 

econômicas e político-institucionais, foi estabelecida a divisão em macrorregiões 

com base nas características físicas, nas potencialidades de produção e na 

dinâmica de desenvolvimento.  Figura 4. 
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Figura 4 – Mapa das Macrorregiões do Estado do Piauí           

Fonte: ATLAS DA BACIA DO PARNAÍBA, CODEVASF/ PLANAP, 2006                                           
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Como essa divisão ainda estava muito abrangente para a elaboração de uma 

proposta de desenvolvimento que agregasse elementos de abordagem participativa, 

optou-se pela divisão das macrorregiões em Territórios de Desenvolvimento. 

Considerando o estudo das vocações produtivas e as dinâmicas de desenvolvimento 

das regiões, foi estabelecida uma divisão da Bacia do Parnaíba em 11 Territórios de 

Desenvolvimento. O estudo foi adequado aos estudos da SEPLAN-PI que já tinham 

sido iniciados (PLANAP, v.14, 2006). Figura 5    
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Figura 5 – Mapa dos Territórios de Desenvolvimento do Estado do Piauí             

Fonte: ATLAS DA BACIA DO PARNAÍBA, CODEVASF/PLANAP, 2006 
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Os Territórios de Desenvolvimento foram divididos em Aglomerados de 

municípios. Os critérios para a configuração dos Aglomerados foram:  

- Proximidade geográfica entre os municípios, correspondente a um raio de 50 

km; 

- Estabelecimento de alguma forma de transação comercial, utilização do 

sistema de saúde, educação, feira, municípios desmembrados com os 

municípios já estabelecidos; 

- Proximidade com as cidades de referências dos territórios de 

desenvolvimento; 

- Existência de malha viária que facilite o deslocamento da população entre os 

municípios. 

 

Os Aglomerados são formados por municípios que mantêm relações 

socioeconômicas e de proximidade entre si, e algumas podem ser consideradas 

como cidades locais e estariam mais próximos de formarem uma microrregiões mais  

inter-relacionadas as cidades pólos. Figura 6   
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Figura 6 – Mapa dos Aglomerados de Municípios do Estado do Piauí 

Fonte: ATLAS DA BACIA DO PARNAÍBA, CODEVASF/PLANAP, 2006 
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Os Territórios de Desenvolvimento Sustentável constituem as unidades de 

planejamento da ação governamental, visando à promoção do desenvolvimento 

sustentável do Estado, à redução das desigualdades e à melhoria da qualidade de 

vida da população piauiense através da democratização dos programas e ações e 

da regionalização do orçamento. (PIAUÍ, LEI COMPLEMENTAR Nº 87, de agosto de 

2007) 

A ação governamental será efetivada mediante a formulação do Plano 

Plurianual de Governo, das Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual, dos 

Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios e do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado do Piauí (idem). O Plano Plurianual 2008-

2011 foi elaborado tendo como referência a visão territorial do Estado do Piauí a 

partir de uma estratégia de planejamento de médio e longo prazo, com ênfase na 

atuação dos planos local e regional, privilegiando como instrumentos a consulta e a 

participação efetiva da sociedade. 

No Plano, a compreensão de territorialidade toma como base o conjunto das 

relações simbólicas que se estabelecem entre as pessoas que ocupam determinada 

região e mantêm suas tradições, em um campo de forças e de relações de poder 

econômico, político e cultural. Isto é a sobreposição do elemento humano ao espaço 

físico. E, a partir da visão territorial, dá-se o estabelecimento de políticas que 

contemplam as particularidades, problemas e potencialidades de cada território 

(PPA-PI – 2008-2011). 

Fazendo uma análise da proposta de regionalização do Estado a partir dos 

Cenários Regionais e buscando compreender a concepção de território utilizada, 

percebe-se que este é delimitado a partir de uma base física, que são as bacias e 

sub-bacias hidrográficas do Estado, que dão nome aos Territórios. Subentende-se 

que esses territórios funcionam mais como sub-regiões dentro de várias 

macrorregiões, interligados aos municípios pólos do Estado, cumprindo somente 

mais uma exigência do planejamento e das políticas públicas instituídos em nível 

federal. No entanto, a regionalização já vem sendo utilizada em todos os projetos do 

governo estadual e federal, inclusive no PPA 2008-2011 do Estado.  
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3.3 Semiárido piauiense: caracterização da macrorregião e dos territórios de 

desenvolvimento sustentável 

 

A falta de conhecimento do Semiárido e a ocupação desordenada da região 

levaram à introdução de diversas atividades produtivas que não respeitaram as 

características da região, a sua vulnerabilidade climática, a fragilidade dos solos e a 

insuficiência de recursos hídricos. A ocupação humana da área vem tornando os 

ecossistemas mais frágeis, pondo em risco a sobrevivência humana com o uso 

intempestivo dos recursos naturais. 

As características geoambientais do Semiárido piauiense são apresentadas 

no Quadro 4. 
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Relevo 

Apresenta chapadões, depressão e residuais do Meio-Norte, depressões com residuais do Nordeste, 

depressões com residuais do São Francisco, Chapada do Meio-Norte e Planalto da Ibiapaba. As formações 

elevadas principais são a Serra Grande e a Chapada do Araripe, ambas no limite leste da bacia, e a Serra da 

Capivara, ao sul. As altitudes variam de 100 a 200metros no Vales do Poti e do Canindé a cerca de 800 metros 

nas Serras limites da bacia, a leste e ao sul.   

 

Geologia 

Presença do grupo Canindé, principalmente com as formações cabeças, Longá e Pimenteiras. Destaque para o 

grupo Serra Grande e o embasamento Cristalino, no extremo sudeste-leste. 

 

Principais rios e 

reservatórios 

A hidrografia da região do Semiárido caracteriza-se por seus rios intermitentes. Os principais rios são: Piauí e 

São Lourenço, na área da Serra da Capivara; Canindé, Itaim, Guaribas e Riachão, no Território do Rio 

Guaribas; Canindé, Salinas e Itaim, no Canindé e Sambito; Poti e São Nicolau, no Território do Sambito. 

Reservatórios principais: Petrônio Portela (município de São Raimundo Nonato), Jenipapo ( São João do Piauí), 

Poço do Marruá, Pedra Redonda, Bocaina( em Bocaina) e Barreiros(em Fronteiras).  

Solos Há maior presença de solos do tipo latossolos, neossolos e argiossolos. 

 

Vegetação 

Ao sudeste e ao sul, na maior área da macrorregião, predomina o bioma caatinga, com os tipos arbórea e 

arbustiva. Ao norte predomina o campo cerrado, com ocorrências de cerradão e caatinga de tipos variados.  

 

Unidades de 

Conservação 

Área de Proteção Ambiental da Lagoa de Nazaré (municípios de Nazaré do Piauí e São Francisco do Piauí); 

APA da Chapada do Araripe; Parque Nacional da Serra da Capivara; Parque Nacional da Serra das Confusões 

e corredor ecológico entre estes dois parques. 

 

Precipitação 

A precipitação é muito baixa, a média anual fica abaixo de 600 mm. As médias anuais são de 600 mm a 900 

mm no Vale do Sambito, de 500 mm a 800 mm no Vale do Guaribas; de 600 mm na Serra da Capivara; e entre 

600 mm e 1.200 mm no Vale do Rio Canindé. 

Temperatura Temperatura média anual de cerca de 24ºC e máxima anual de 33ºC. A mínima anual é de até 18ºC na região 
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serrana do Sambito. 

Clima 

 

O clima é predominantemente semiárido quente, segundo a classificação de Koeppen, com 6 a 8 meses secos 

no ano. 

 

 

Água subterrânea 

A água subterrânea é de suma importância na macrorregião do Semiárido em função de os rios serem 

intermitentes. O Vale do Sambito é privilegiado pela presença dos principais aquíferos da bacia, como o de 

Serra Grande, Cabeças e Poti-Piauí, todos com água de boa qualidade química e potencial hídrico de médio a 

alto. Na região do Vale do Guaribas, o aquífero Serra Grande ainda se faz presente, porém com potencial fraco 

para o artesianismo quando na área do embasamento cristalino. No Território do Canindé, os aquíferos Longá, 

Cabeças, Serra Grande e Pimenteiras são os principais, todos, porém, com potencial fraco a muito fraco. Na 

região da Serra da Capivara, há apenas áreas dispersas da formação Cabeças. 

Quadro 4 - Características Geoambientais da Macrorregião do Semiárido Piauiense 

Fonte: CPRM/MME, EMBRAPA,IBGE,CEPRO,SEMAR,IBAMA,SEPLAN. ORG.SEPLAN/CODEVASF,2006  
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Sabe-se que os problemas sociais da população do Semiárido não são 

consequências do clima e da ausência de chuvas. Deve-se considerar que a 

economia piauiense e sua organização espacial desenvolveram-se a partir da 

pecuária extensiva implantada pela colonização portuguesa na segunda metade do 

século XVII. As fazendas piauienses eram unidades produtivas auto-suficientes 

localizadas em extensos latifúndios em que era praticada ao lado da pecuária uma 

agricultura de subsistência. (ARAÚJO, ATLAS GEO-HISTÓRICO E CULTURAL DO 

PIAUÍ, 2006) 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada pelo 

IBGE, em 1997, a População Economicamente Ativa do Semiárido piauiense foi 

estimada em 538.000 pessoas, das quais 41% não têm qualquer rendimento, 

aproximadamente 35% têm renda entre R$ 33,00 e R$ 100,00 ao mês. Dessa 

população trabalhadora, 67% desenvolvem atividades ligadas à agricultura ou a 

atividades afins. 

Pela regionalização do Estado, para fins do Planejamento Participativo 

Territorial para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Piauí, a Macrorregião 

do Semiárido piauiense foi dividida em quatro Territórios de Desenvolvimento: 

Território de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas, Território de Desenvolvimento 

Vale do Rio Canindé, Território de Desenvolvimento Vale do Rio Sambito e o 

Território Serra da Capivara. Figura 7 

Segundo o PLANAP, os Territórios são campos geográficos construídos 

socialmente, marcados por traços culturais e quase sempre articulados, política e 

institucionalmente. A vida cultural das comunidades humanas, rurais ou urbanas, 

tem existência territorializada. O Território incorpora a totalidade do processo de 

modificação do mundo cultural, revelando identidades específicas que proporcionam 

o princípio de integração social. De alguma forma, os Territórios configuram o ser 

coletivo, o caráter das comunidades e desenham tipos diferenciados de 

sociabilidade. (CODEVASF/PLANAP, 2006, vol. 08) 
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Figura 7 – Mapa dos Territórios da Macrorregião do Semiárido piauiense 

Fonte: CODEVASF/PLANAP – SÍNTESE EXECUTIVA USO DA TERRA, v. 13, 2006 
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A seguir, apresenta-se o processo de configuração dos Territórios que 

compõem a Macrorregião do Semiárido piauiense, exceto o Território de 

Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas, que será exposto no item 3.4.1. 

A formação histórica do Território Vale do Rio Canindé está estreitamente 

ligada ao município de Oeiras, que remete sua história ao século XVIII, ponto de 

partida para o povoamento do Estado e de outras cidades e municípios piauienses, 

Oeiras é a cidade mais antiga e primeira capital do Estado. O mesmo é formado por 

dois Aglomerados de municípios, o AG 16 e AG 17. (CODEVASF/PLANAP, v. 7, 

2006) 

Entre os fatores que contribuíram para formação das cidades e municípios, o 

econômico foi o mais relevante, tendo como atividades produtivas na época: a 

exploração da carnaúba para fabricação de cera, a extração e comercialização da 

borracha de maniçoba e a pecuária bovina como a mais importante. O fator religioso 

também contribuiu, pois os povoados, cidades e municípios foram surgindo em torno 

de capelas e igrejas, pela devoção dos fiéis aos santos e padroeiros. 

A população total do Território, segundo dados do IBGE 2000, é de 123.537 

habitantes, predominando a população rural, com 54,9%, em um total de 67.875 

habitantes, contra 55.662 na zona urbana. 

As atividades produtivas predominantes no Território são a criação de 

pequenos animais e a agricultura de sequeiro, praticada pelos agricultores familiares 

para subsistência. O agronegócio apresenta-se como uma atividade que vem 

merecendo destaque com o aproveitamento do potencial apícola para a produção de 

mel, comercializado no mercado nacional e com algumas entradas internacionais 

nos mercados dos EUA e da Europa. Outras atividades de destaque são ainda: a 

cajucultura e o artesanato em cerâmica. 

A taxa de analfabetos chega a 38,63%; o IDH menor é 0,512 e o maior é 

0,670, a taxa de urbanização é 45,06%. As atividades econômicas em expansão na 

atualidade: ovinocaprinocultura, apicultura e cajucultura e com tendências à 

implantação de novas atividades. O PLANAP (2006) aponta: mamona, 

ovinocaprinocultura, apicultura, cajucultura e extrativismo mineral. 

O Território do Vale do Sambito é formado por dois Aglomerados, AG 10 e 

AG11, quase todos desmembrados do município de Valença do Piauí. O município 

teve origem numa aldeia de índios Aroazes. Os jesuítas chegaram ao local no início 
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do século XVIII, onde levantaram um enorme templo de pedras próximo à nascente 

do rio Tábua. Em 1740, foi criada a freguesia de Nossa Senhora da Conceição, no 

povoado de Aroazes. Em 1761, o povoado foi elevado à categoria de vila com o 

nome de Valença. Com a Proclamação da República, passou à categoria de 

município. Em 1954 iniciou-se a divisão do município com o desmembramento para 

criação de novos municípios. (CODEVASF/PLANAP, v. 6, 2006) 

A economia do Território é baseada na agropecuária em expansão, 

contrastando com a inexistência de saneamento ambiental que permita a 

salubridade do meio físico, saúde e bem-estar da população. 

A taxa de urbanização do Território é 56%; a taxa de analfabetos é 59,92% e 

o IDH é 0,597. As atividades produtivas estagnadas são: bovinocultura de corte, 

extrativismo da carnaúba, cultivo do milho e da cana-de-açúcar. Como atividades 

consolidadas têm-se a criação de ovinos/caprinos e o cultivo da mandioca. As 

atividades em expansão são a apicultura, bovinocultura de leite, turismo, 

piscicultura, cajucultura, artesanato, horticultura, agroindústria, fruticultura e a 

criação de galinha caipira. 

O Território da Serra da Capivara é composto por três Aglomerados, o AG 18, 

AG 19 e AG 20. Da população total do Território, 63% moram na zona rural, 

possuem um baixo nível de desenvolvimento humano, têm como limitações a 

inexistência de saneamento ambiental para provimento de condições de salubridade 

do meio físico, de saúde e de bem-estar da população. (CODEVASF/PLANAP, v. 8, 

2006) 

Neste Território estão localizados dois Parques Nacionais (Serra da Capivara 

e Serra das Confusões) que pertencem ao grupo de Unidades de Conservação de 

proteção integral e destinam-se à preservação integral de áreas naturais com 

características de grande relevância sob os aspectos ecológicos, científico, beleza 

cênica, sítios arqueológicos em cavernas e grutas, com litogravuras de valor 

histórico, cultural, educativo e recreativo, vedadas as modificações ambientais e a 

interferência humana direta. (CODEVASF/PLANAP, 2006, v. 8) 

São atividades econômicas estagnadas no Território: avicultura, criação de 

bovinos para leite, ovinocaprinocultura e fruticultura. As atividades em expansão são 

a apicultura, cajucultura, plantação da mamona e feijão, o turismo ecológico e 

cultural e o beneficiamento do umbu; a produção artesanal artística, lúdica, utilitária 
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e de alimentos que utilizam como matéria-prima fibras, fios (algodão), argila, palha, 

frutos exóticos, sementes, plantas medicinais, madeira, farinha de mandioca, mel, 

plantas ornamentais e tantas outras se apresentam como alternativas. 

Apesar das singularidades de cada Território da Macrorregião do Semiárido 

piauiense, encontram-se algumas atividades e problemas comuns a todos. Como 

problemas podem-se apontar o baixo índice de desenvolvimento humano, as 

dificuldades encontradas pelas populações mais pobres de acesso à água, a 

preponderância da agricultura familiar de subsistência com dependência do período 

chuvoso, as dificuldades de acesso à terra, a serviços de educação, saúde, 

saneamento básico e infraestrutura básica para atender as condições mínimas de 

sobrevivência da população. 

Além do mais, percebe-se o declínio e estagnação de atividades econômicas 

tradicionais e essenciais à sobrevivência dos agricultores familiares, tais como: a 

cultura do algodão, da mandioca, do milho e a criação de suínos. Por outro lado, 

atividades e produtos extremamente valorizados no mercado interno e no externo, e 

na agroindústria estão em processo de expansão e consolidação com o discurso de 

sustentabilidade, desenvolvimento local e geração de emprego e renda, que 

recebem inclusive maiores incentivos governamentais através das políticas públicas. 

Pode-se citar o caso do cultivo da mamona para produção do biodiesel, a 

expansão da apicultura, cajucultura, fruticultura e do artesanato voltados 

especialmente para o mercado externo. Como ponto positivo, pode-se apontar a 

criação de pequenos animais (ovinos, caprinos e galinha caipira), que são mais 

adaptados à convivência com o Semiárido, além de contribuir para melhorar a 

alimentação da família, gera renda em momentos de dificuldades financeiras da 

família. 

Em virtude das condições de pobreza do Estado, o governo federal, a partir 

de 2008, inseriu oito territórios de desenvolvimento no programa dos Territórios da 

Cidadania, como se pode verificar na tabela 13. 
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Tabela 13 – Aspectos gerais Territórios/Estado do Piauí 

Variável Estado Território Participação (%) 

Número de Territórios 8 - - 

Municípios 223 169 75,78 

Área 252.805,60 165.316,70 65,39 

População 2.843.278 2.280.137 80,19 

População Rural 1.054.688 831.867 78,87 

Agricultores Familiares 190.737 156.983 82,30 

Famílias Assentadas 26.578 18.880 71,04 

Demanda Social 222.332 180.076 80,99 

Bolsa Família 655.577 533.698 81,41 

Quilombolas 33 33 100,00 

Terras Indígenas 0 0 0,00 

Pescadores 10.923 4.691 42,95 

Número de Municípios Alta Renda (*) 0 0 0,00 

Número de Municípios Baixa 

Renda(*) 

 

31 

 

29 

 

93,55 

Número de Municípios Dinâmicos (*) 133 100 75,19 

Número de Municípios Estagnados (*) 58 39 67,24 

Fonte: Sistema de Informações Territoriais, Territórios Rurais, Caderno do Estado do Piauí, 2009, v. 

3. 

 

São 169 municípios do Estado que estão inseridos nos territórios da 

cidadania, correspondendo a 75,78% do total dos municípios. A população dos 

territórios corresponde e 80,19% da população do Estado; a 78,87% da população 

rural do Estado e 80,19% da população do Estado estão concentradas nos 

territórios, onde número de agricultores familiares corresponde a 82,30% do total do 

Estado; 71,045 das famílias assentadas; uma demanda social de 80,99%;  81,41% 

de pessoas que recebem o Bolsa-Família; concentra 93,55% dos municípios de 

baixa renda; 75,19% de municípios dinâmicos e 67,24% de municípios estagnados. 

Esses dados confirmam a situação de pobreza da maior parte da população do 

Estado. Dos 11 territórios de desenvolvimento, somente três ainda estão fora dos 

Territórios da Cidadania. 
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Observando a tabela 14, contata-se que os Territórios que fazem parte da 

macrorregião do Semiárido piauiense, Canindé, Capivara, Guaribas e Sambito, 

possuem 89 municípios, o menor número de famílias assentadas e acampadas em 

relação aos outros Territórios e o número de agricultores familiares, 79.995, superior 

ao dos outros Territórios do Estado, mostrando o predomínio na macrorregião da 

agricultura familiar e a necessidade de recursos do PRONAF, além da realização da 

reforma agrária. 
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 Tabela 14 – Demanda social dos Territórios/Estado do Piauí 

Território Número 

de 

Municípios 

Agricultores 

Familiares 

Famílias 

Acampadas 

Famílias 

Assentadas 

Demanda 

Social 

População 

Residente 

Área  

(km²) 

Carnaubais 16 14.829 19 2.533 17.381 167.857 19.636,40 

Cocais 22 29.413 877 5.423 35.713 363.840 17.780,40 

Entre Rios  30 28.390 2.256 5.616 36.262 1.112.090 19.952,00 

Serra da Capivara  18 15.149 563 1.937 17.649 138.679 24.415,80 

Tabuleiros do Alto 

Parnaíba 

 

12 

 

4.356 

 

0 

 

1.596 

 

5.952 

 

78.057 

 

33.083,80 

Vale do Canindé 17 11.941 87 399 12.427 118.945 13.876,60 

Vale do Guaribas 39 39.026 336 781 40.143 331.395 22.822,40 

Vale do Sambito 15 13.879 75 595 14.549 112.042 13.749,30 

Total Territórios 169 156.983 4.213 18.880 180.076 2.422.905 165.316,70 

Total Estado 223 190.737 5.017 26.578 222.332 3.020.646 252.805,60 

Participação (%) 

Territórios/Estado 

 

75,78 

 

82,30 

 

83,97 

 

71,04 

 

80,99 

 

80,21 

 

65,39 

Fonte: Sistema de Informações Territoriais, Territórios Rurais, Caderno do Estado do Piauí, 2009
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3.3.1Território Vale do Guaribas e o Aglomerado 12 

              

A área em estudo deste trabalho está sob o domínio do clima semiárido com 

índices pluviométricos médios anuais de 400 mm até 800 ou 900 mm, distribuição de 

chuvas concentradas nos meses de dezembro a abril. As temperaturas durante o dia 

são elevadas, ficando as máximas entre 30 e 36, contudo, as noites são frias, as 

temperaturas mínimas ficam entre 16 e 19 e apresentam uma amplitude térmica 

elevada. 

A umidade relativa do ar é baixa. Quando ocorre a suspensão de chuvas, por 

semanas seguidas, dentro do próprio período chuvoso ocorrem os veranicos, que 

podem provocar a perda da colheita e a ocorrência da “seca verde”. Quando as 

irregularidades das chuvas ocorrem por períodos prolongados e com redução da 

quantidade, acontece o fenômeno das secas. (ARAÚJO, ATLAS GEO-HISTÓRICO 

E CULTURAL DO PIAUÍ, 2006) 

O homem vem interferindo cada vez mais na natureza, promovendo 

transformações locais ou acelerando processos naturais que mudam as formas de 

relevo de uma área. Isso pode ser observado através da erosão nas áreas rurais, 

nos barramentos dos rios e nos aterramentos e rebaixamentos feitos 

frequentemente nas áreas urbanas, inclusive o aterramento das margens e leito dos 

rios que atravessam essas áreas. 

Todos os rios, nessa área, são temporários, aproveitados para construção de 

açudes e barragens para irrigação e abastecimento d‟água às populações das 

cidades vizinhas. Além do mais, são subaproveitados, pois os incentivos as 

atividades econômicas para os agricultores são restritas, além da concentração das 

melhores áreas nas mãos de grandes e médios proprietários. 

Os solos são geralmente pobres (neossolos litolícos, latossolos vermelho-

amarelos e associação de luvissolos e argissolos), principalmente para a atividade 

agrícola, correspondem às áreas do bioma caatinga que, desde o processo de 

ocupação, vem sendo bastante destruído. Além das vulnerabilidades climáticas do 

semiárido, grande parte dos solos encontra-se degradada. 

Dados do IBGE já em 1994, afirmavam que 54% do bioma caatinga, que 

possuem vegetação característica do semiárido encontram-se ocupados pelo 

homem. Como consequência restringem-se os recursos hídricos, caminha-se para a 
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insuficiência e os mananciais apresentam elevados índices de poluição, como foi 

verificado no rio Guaribas, o que torna a situação ainda mais séria em virtude de a 

água ser fator crítico do semiárido: primeiro, porque é o limitador da ocupação 

humana; e segundo, porque ainda é o inibidor das atividades produtivas em virtude 

da ausência de interesse do poder público em investir em projetos que permitam a 

convivência da população com o clima semiárido. 

O relevo do Território é suavemente ondulado, constituído por serras, serrotes 

e inselbergs. Apresenta altitudes modestas, com uma disposição para o sentido 

norte-sul que canaliza os ventos alísios. Esses corredores de vento dificultam a 

ocorrência de chuva na região, a maior parte das atividades agrícolas ser 

desenvolvidas somente no período chuvoso, denominado pelas populações locais 

de “inverno”. 

Os principais rios do Território são: Canindé, Itaim, Guaribas e Riachão, todos 

temporários, a água nos seus leitos só permanece durante o período chuvoso. O 

aproveitamento socioeconômico desses rios ocorre ainda de forma muito tímida, por 

meio da cultura de vazantes, irrigação para culturas como feijão, milho, algumas 

hortaliças e alho, que já está em decadência há alguns anos. Na realidade existe um 

subaproveitamento dos recursos hídricos da região, tanto dos rios como das 

barragens e da água subterrânea. 

No setor de barragens, destaca-se o açude Bocaina, no município de 

Bocaina, com 106 milhões de m³, que muito timidamente vem sendo aproveitado 

para piscicultura, irrigação e abastecimento da população de alguns municípios 

vizinhos. Outros grandes açudes estão em construção no Estado, como é o caso do 

açude Piaus que, segundo o governo, é destinado ao abastecimento de água à 

população das cidades sedes dos municípios, através da construção de adutoras, 

deixando a população rural sem acesso à água encanada. 

A geologia do Território é composta pelo afloramento de embasamento 

Cristalino, composto por um complexo conjunto de rochas (gnaisses, granitos, 

migmatitos, xistos etc.) em que o meio aqüífero é representado por fissuras e 

diáclases, solos geralmente rasos, que apresentam baixa capacidade de infiltração, 

alto escoamento superficial e reduzida drenagem natural; Formação Serra Grande, 

constituída principalmente de arenitos grosseiros e médios, conglomeráticos e 

conglomerados em vários níveis. 
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A Formação Pimenteiras, sobreposta à formação Serra Grande, é constituída 

por uma sequência litológica representada por uma alternância de níveis de 

folhelhos e siltitos intercalados subordinadamente por finos níveis de arenitos de 

granulação muito fina, a siltosa, de cores bastante, variadas predominando em cuja 

porção interior predominam níveis arenosos; a Formação Cabeças é constituída de 

arenitos médios a grosseiros, às vezes conglomeráticos e micáceos de cores claras, 

cremes e róseas. 

O aquífero Serra Grande forma o principal sistema de abastecimento de água 

subterrânea do Território, com potencial para o artesianismo, variando, de fraca, na 

região de embasamento cristalino, a forte, nas demais regiões. É pouco aproveitada 

do ponto de vista econômico e social e vem inclusive sendo degradada pelo 

desmatamento e utilização inadequada. Nas outras formações, os lençois de águas 

subterrâneas são muito profundos e muito salobros, pouco aproveitados para o 

consumo humano e animal. 

O Semiárido compreende um conjunto de unidades geoambientais onde 

ocorrem diferentes tipos de vegetação. No caso específico do Vale do Rio Guaribas, 

predomina o bioma Caatinga. A vegetação é uma expressão do clima, bem como de 

outros fatores geoambientais representados pelo relevo, pelo material de origem e 

pelos organismos, numa interação que ocorre ao longo do tempo; resulta também na 

determinação de todo o quadro natural. (CODEVASF/PLANAP, v. 6, 2006) 

De modo geral, o Território apresenta um revestimento baixo de vegetação 

arbustivo-arbórea e muito raramente arbórea, comportando folhas miúdas e hastes 

espinhosas, adaptadas para conter os efeitos de uma evapotranspiração muito 

intensa. Mesmo assim, encontra-se bastante degradada pelo uso inadequado do 

solo, através do desmatamento e das queimadas para atividade agrícola. No período 

de secas prolongadas, algumas espécies são utilizadas para alimentação dos 

animais. É uma região marcada pela migração campo-cidade e migração para 

outras regiões do país. Existe um predomínio das atividades agrícolas de 

subsistência e a criação de pequenos animais (ovinos e caprinos) mais adaptados a 

convivência com o Semiárido. 

De acordo com dados do IBGE de 2002, é esta a utilização das terras no 

Território: 22% com lavouras permanentes e temporárias; 21%, com pastagens 

naturais e artificiais; 38%, com matas naturais e plantadas; 11%, com lavouras em 
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descanso e produtivas não-utilizadas e 8%, com terras improdutivas. Cerca de 50% 

das terras já sofreram ocupação humana, mas as lavouras permanentes, 

temporárias e as pastagens têm maior destaque. A agropecuária ocupa 26,94% das 

terras; as áreas urbanizadas, 0,11%; solo exposto, 0,01, vegetação de mata ciliar 

0,66%; 66,64% de vegetação de caatinga, 5,35% da vegetação é cerrado, e 0,30% 

de corpos d‟água. Constata-se claramente a degradação da mata ciliar, ao longo das 

margens dos rios temporários, e o predomínio da atividade agropecuária em todo o 

Território (Figura 8). 

Sobre a condição de ocupação da terra, 58% são proprietários; 1%, 

arrendatários; 10%, parceiros e 31%, ocupantes. Percebe-se o expressivo 

percentual de ocupantes no território, pessoas que têm a posse da terra, mas a 

mesma não está regularizada.  
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Figura 8 – Mapa da Distribuição Espacial do Uso da Terra no Território Vale do  

Guaribas 

Fonte: CODEVAF/PLANAP, v. 13, 2006. 
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De acordo com o Anexo 02, a distribuição da terra por grupo de área e 

estabelecimento nos municípios do Aglomerado 12: Bocaina (80,0% dos 

estabelecimentos possuem menos de 10 hectares e ocupam 18,3% da área; 3,2% 

dos estabelecimentos de 50 a menos de 500 hectares ocupam 42,6% da área); Dom 

Expedito Lopes (76,9% dos estabelecimentos possuem menos de 10 hectares e 

ocupam 17,9% da área; 5,2% dos estabelecimentos de 50 a mais de 500 hectares 

ocupam 47,8% da área); Geminiano ( 61,5% dos estabelecimentos possuem menos 

de 10 hectares e ocupam 7,6% da área; 9,2% dos estabelecimentos de 50 a mais de 

500 hectares ocupam 71,6% da área); Itainópolis ( 71,3% dos estabelecimentos 

possuem menos de 10 hectares e ocupam 12,0% da área; 8,3% dos 

estabelecimentos de 50 a mais de 500 hectares ocupam 60,6% da área); Paquetá   

(72,85%) dos estabelecimentos possuem menos de 10 hectares e ocupam 6,3% da 

área; 10,8%  dos estabelecimentos de 50 a mais de 500 hectares ocupam 81,5% da 

área); Picos (78,5% dos estabelecimentos possuem menos de 10 hectares; 4,9% 

dos estabelecimentos de 50 a mais de 500 hectares ocupam 55,2% da área). 

Em Santana do Piauí (86,8% dos estabelecimentos possuem menos de 10 

hectares e ocupam 34,9% da área; 12,0% dos estabelecimentos de 10 a 50 hectares 

ocupam uma área de 47,2%; os estabelecimentos de 50 até menos de 500 hectares 

ocupam 17,9% da área); Santo Antonio de Lisboa (62,3% dos estabelecimentos 

ocupam 9,4% da área; os de 100 a mais de 500 hectares ocupam 56,5% da área); 

São João da Canabrava ( 85,8% dos estabelecimentos ocupam 33,9% da área; os 

de 50 até menos de 500 hectares correspondem a 1,1% e ocupam 15,9% da área); 

São José do Piauí ( 75,5% dos estabelecimentos possuem menos de 10 hectares; 

4% dos estabelecimentos de 50 a mais de 500 hectares ocupam 33% da área). 

Em São Luís do Piauí (77,4% dos estabelecimentos possuem menos de 10 

hectares e ocupam 20,3% de área; 19,2% de 10 a menos de 50 hectares, ocupam 

uma área de 41,0% e 3,4% de 50 a menos de 500 hectares que ocupam uma área 

de 38,7%); Sussuapara (90,0% dos estabelecimentos possuem menos de 10 

hectares e ocupam 35,6% da área; 8,5% dos estabelecimentos de 10 a menos de 50 

hectares ocupam 33,8% da área; 1,5% dos estabelecimentos de 50 a menos de 500 

hectares ocupam  30,6% da área); Vera Mendes (58,0% dos estabelecimentos 

possuem menos de 10 hectares e ocupam 6,3%  da área; os de 10 a menos de 50 

hectares correspondem a 26,7% dos estabelecimentos e ocupam 24,5% da área; os 
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estabelecimentos de 50 a mais de 500 hectares correspondem a 15,3% e ocupam 

69.2% da área). 

No Aglomerado 12, configura-se uma concentração de muita terra nas mãos 

de reduzido número de grandes proprietários, inviabilizando a sobrevivência da 

maioria dos pequenos proprietários, já que a terra não é suficiente para promover a 

sobrevivência e manutenção do agricultor familiar com sua família. Esse quadro não 

vem se alterando muito no Estado ao longo dos últimos dez anos, a prioridade de 

investimentos do governo continua voltada para o agronegócio. 

O Território de Desenvolvimento do Vale do Rio Guaribas está dividido em 4 

Aglomerados de Municípios: o AG 12, AG13, AG 14 e AG 26 que, por sua vez, 

agrupam 39 municípios, todos no estado do Piauí, equivalente a 16, 14% do total 

dos municípios piauienses (Figura 9). O Território ocupa uma área de 22.09,4 km², 

equivalente a 6,7% da área territorial da Bacia do Rio Parnaíba. A população 

residente no Território totaliza aproximadamente 302.203 habitantes, o que equivale 

a 7,5% da população da bacia e uma densidade demográfica média de 13,70 

hab./km². (CODEVASF/PLANAP-PI, v..6, 2006) 
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Figura 9 – Território de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas 

Fonte: Síntese Executiva do Território, v. 6, CODEVASF/PLANAP, 2006 
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A maioria do Território é constituída por pequenos municípios. Do total de 39 

municípios, 29 (81%) possuem população de até 10 mil habitantes, e 14 municípios 

(36%), possui população inferior a cinco mil habitantes. 

A área delimitada para estudo e elaboração desta tese, é o Aglomerado 12, 

do Território de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas inserido na Macrorregião do 

Semiárido piauiense. Este Aglomerado é formado por 14 municípios, localizados no 

Sudeste do Estado. Quase todos estão inseridos na Microrregião de Picos e na 

Macrorregião do Sudeste Piauiense, segundo a divisão do IBGE. 

Percebe-se pela tabela 15, que existe uma estabilização da população nos 

municípios de menor população urbana e que as práticas sociais e espaciais de 

maior efetividade são baseadas nas atividades rurais. 

 

Tabela 15 – População dos municípios do Aglomerado 12: ano: 2000-2007 

 

Município 

População 

Censo 2000 

Total (hab.) 

População 

Contagem 2007 

Total (hab.) 

Diferença Absoluta 

de População do 

Censo 2000 para a 

Contagem 2007 

Aroeiras do Itaim   2.118  2.645  536 

Bocaina  4.208   4.039 -169 

Dom Expedito Lopes  5.955  6.532  578 

Geminiano  4.790   5.255  465 

Itainópolis 10.381 11.084  703 

Paquetá  4.386  4.531  145 

Picos 66.856 70.450               3.594 

Santana do Piauí   4.595   4.841   246 

Santo Antonio de 

Lisboa 

  

 5.154 

 

  5.729 

 

 575 

São João da 

Canabrava 

 

 4.240 

 

 4.364 

 

 124 

São José do Piauí  6.706  6.808  102 

São Luís do Piauí  2.488  2.596  108 

Sussuapara  5.042  5.537  495 

Vera Mendes  2.907  3.097  190 

Fonte: IBGE, 2007. ELABORAÇÃO: ALENCAR, Maria Tereza de. 2008 
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Apesar de os municípios do Aglomerado 12 apresentarem maior população 

rural que urbana, percebe-se que somente Bocaina apresentou perda populacional 

entre os censos de 2000 e a Contagem de população de 2007. 

A maioria dos municípios e cidades possui economia e características 

dominantes do espaço rural, permanecem com características mais rurais do que 

urbanas. Espacialmente, as funções das cidades se restringem à sede 

administrativa local, onde ocorre a comercialização de produtos agrícolas e do 

campo. O abastecimento de produtos industrializados mais simples geralmente é 

proveniente de centros regionais do Estado e de outros Estados do Nordeste. 

Nestas cidades, existe a oferta de serviços de educação (nível fundamental) e 

mais recentemente do nível secundário; precários postos de saúde e hospitais, 

quando existem, e agências dos Correios, onde os aposentados recebem seus 

proventos. Geralmente, nesse período, o fluxo de pessoas, de compra e venda de 

mercadorias elevam-se, e contribui para um maior dinamismo econômico das 

pequenas cidades. A presença de agências bancárias é restrita às maiores sedes de 

municípios, no caso, a cidade de Picos, que atende a todo o Aglomerado e outros 

municípios do Território. 

Um fato que se destacou em 2005 nos municípios do Aglomerado 12, foi o 

número de benefícios do INSS concedidos à população rural. No município de 

Bocaina, dos 503 benefícios recebidos, 70 foram destinados à população urbana e 

433 à população rural. Em Dom Expedito Lopes, dos 490 benefícios recebidos, 77, à 

população urbana e 414, à rural. Em Geminiano, dos 41 benefícios recebidos, 4, à 

população urbana e 37 à rural. Em Itainópolis, dos 1.395 benefícios recebidos, 121, 

à população urbana e 1.274, à rural. Em Paquetá dos 47 benefícios recebidos, 4, à 

população urbana e 43, à rural. No município de Picos, dos 26.968 benefícios 

recebidos, 6.298 foram para população urbana e 20.688 para a rural. 

Em Santana do Piauí, dos 31 benefícios recebidos, um foi para população 

urbana e 30 para a rural. Em Santo Antonio de Lisboa, dos 181 benefícios 

recebidos, 20, foram destinados à população urbana e 141, à rural. Em São João da 

Canabrava, dos 510 benefícios recebidos, 53, à população urbana e 457, à rural. Em 

São José do Piauí dos 893 benefícios recebidos, 128, à população urbana e 765, à 

rural. Em São Luís do Piauí, os 06 benefícios recebidos foram destinados à 

população rural. Em Sussuapara, dos 55 benefícios recebidos, 06, à população 
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urbana e 49 à população rural. Em Vera Mendes, dos 243 benefícios recebidos, 12 

foram destinadas à população urbana e 231, à população rural. (PIAUÍ EM 

NÚMEROS, 7ª. EDIÇÃO, 2006)  

Os dados comprovam que a população rural tem tido mais acesso aos 

benefícios do INSS, tornando-se uma política social de grande relevância para os 

mais pobres. O Censo Demográfico de 2000 e a Contagem de população de 2007 

mostram que, na maioria dos municípios do Aglomerado 12, a população rural é 

maior do que a urbana, reforçando a condição de ruralidade das cidades (Tabelas 

16 e 17). 

 

Tabela 16 – População urbana e rural dos municípios do Aglomerado 12 – Censo 2000 

Município População Urbana População 

Rural 

População Total 

Aroeira do Itaim* - - - 

Bocaina 1.493 2.715 4.208 

Dom Expedito Lopes 3.335 2.619 5.954 

Geminiano   839 3.951 4.790 

Itainópolis  2.572 7.809 10.381 

Paquetá 498 3.888 4.386 

Picos 52.547 16.427 68.974 

Santana do Piauí 1.753 2.842 4.595 

Santo Antonio de Lisboa 3.664 1.790 4.454 

São João da Canabrava 1.245 2.995 4.240 

São José do Piauí 1.809 4.808 6.617 

São Luís do Piauí   694 1.894 2.588 

Sussuapara 1.191 3.851 5.042 

Vera Mendes   586 2.321 2.907 

Total 72.222 57.910 130.132 

Fonte: IBGE, Censo 2000. ELABORAÇÃO: ALENCAR, Maria Tereza de. 2008 

 * Sem dados, em virtude de sua recente emancipação política. 
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Tabela 17 – População urbana e rural dos municípios do Aglomerado 12: Contagem de 

população de 2007 

 

 

Município 

População 

Urbana 

População 

Rural 

População 

Total 

Diferença 

População 

Rural 2000 e 

2007 

Aroeira do Itaim    254  2.400 2.654 - 

Bocaina 1.639 2.346 4.039 -369 

Dom Expedito Lopes 3.401 3.131 6.532 512 

Geminiano 1.061 4.194 5.255 -243 

Itainópolis 2.615 8.469 11.084 660 

Paquetá 559 3.972 4.531 84 

Picos 54.648 15.802 70.450 -625 

Santana do Piauí 1.914 2.927 4.841 -85 

Santo Antonio de Lisboa 3.601 2.128 5.729 338 

São João da Canabrava 2.186 3.094 4.364 99 

São José do Piauí 3.383 4.778 6.808 -30 

São Luís do Piauí 719 1.877 2.596 -17 

Sussuapara 1.414 4.123 5.537 272 

Vera Mendes 999 2.098 3.097 -223 

Total 78.393 61.339 139.723 3.429 

Fonte: IBGE, Censo 2007. ELABORAÇÃO: ALENCAR, Maria Tereza de. 2008 

 

Observando-se a diferença do total da população rural do Aglomerado 12, 

entre os anos de 2000 e 2007, constata-se um aumento de 3.429 habitantes, 

significando aumento da população rural. No entanto, quando se verifica a diferença 

da população rural dos municípios, de forma individual, entre os anos 2000 e 2007, 

verifica-se que houve perdas nos municípios de Bocaina, Geminiano, Santana do 

Piauí, São José do Piauí, São Luís do Piauí, Picos e Vera Mendes. Houve aumento 

nos municípios de Dom Expedito Lopes, Paquetá, Santo Antonio de Lisboa, São 

João da Canabrava e Sussuapara. Isso significa que as políticas públicas para a 

agricultura familiar ainda não têm sido suficientes para fixar o homem no campo. 

As feiras livres, nas várias partes das cidades, para comercialização de 

animais e produtos oriundos do campo, são muito comuns, mas a feira mais 
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importante do Território e do Aglomerado 12 acontece aos sábados, na cidade de 

Picos para onde converge grande parte do que é produzido. 

As relações de vizinhança e convivência, conversas ao final da tarde nas 

calçadas, hábitos alimentares e tradições religiosas ainda são mantidos por parte da 

população, principalmente a que habita nas áreas periféricas da cidade. Além disso, 

grande parte dos habitantes da cidade trabalha no campo, mora na cidade e só a 

esta retorna durante o final de semana para ficar com a família. A circulação 

financeira está muito atrelada ao período de safra dos produtos em que há o 

incremento do comércio local. De acordo com o PLANAP (2006, v. 6, p. 24), 

 

Observa-se um conjunto de atividades relevantes, na sua grande maioria, 
ligadas ao setor primário, que podem vir a se tornar molas de propulsão 
para a redenção socioeconômica da população local e, conseqüente mente, 
do próprio Estado do Piauí, considerando que os piores indicadores 
socioeconômicos são observados nesse Território. 
 

Dos quatro Aglomerados que compõem o Território, o Aglomerado 12 é o 

maior em área, em número de municípios, em total de habitantes, urbanização, 

densidade demográfica, taxa de alfabetização, IDH, expectativa de vida e 

infraestrutura (banheiro, água encanada e energia elétrica). O índice de urbanização 

do Aglomerado é maior que o do Território em virtude da elevada população urbana 

cidade de Picos, considerada um “Polo Regional” no Semiárido piauiense, é a 

terceira maior cidade do Estado em população, economia, serviços, comércio e 

circulação financeira. 

Ainda segundo o PLANAP (v. 6, 2006), são atividades produtivas 

consolidadas no Aglomerado 12: apicultura, comércio e serviços, cajucultura, e 

avicultura; atividades em expansão: piscicultura, ovinocaprinocultura e fruticultura; 

atividades em declínio: produção de algodão e, como tendência, em todos os 

Aglomerados do Território o cultivo da mamona para geração de biocombustível. 

Todas estas atividades estão direta ou indiretamente interligadas à agroindústria (no 

caso desse Aglomerado, na pequena e média empresa e através de cooperativas – 

caso da apicultura, produção de caju e outros). As atividades em expansão são as 

mais valorizadas no mercado regional, nacional e internacional. 

Outra atividade econômica de relevância no Território é a exploração de 

vários recursos minerais, como a produção de cimento NASSAU que tem uma 

unidade de processamento no município de Fronteiras, mas absorve mão-de-obra e 
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explora a matéria-prima do município de Pio IX, entre outros. A exploração de água 

mineral em Picos e Dom Expedito Lopes; mármore em Pio IX, Paulistana e 

Fronteiras; granito ornamental em Paulistana e Padre Marcos; argila de queima 

vermelha em Picos e Jaicós e de queima branca em Jaicós e São José do Piauí. 

Um mineral de grande importância ainda é a vermiculita, em que o Piauí se 

destaca como um dos maiores produtores, com ocorrência nos municípios de 

Queimada Nova, Fronteiras, Paulistana e Simões. Ela é explorada pela empresa 

Eucatex Nordeste, que mantém uma unidade de processamento em Queimada 

Nova. Tem destaque ainda a argila vermelha em Santo Antonio de Lisboa e 

Sussuapara. 

Além das atividades citadas, a apicultura, que vem se destacando nesse 

Território através do Projeto de Apicultura Integrada e Sustentável (APIS), que está 

se transformando em um dos principais centros produtores de mel do País e da 

América Latina. O projeto é coordenado pelo SEBRAE e apoiado por quase trinta 

instituições e entidades, nacionais e estrangeiras, do governo federal e estadual, e 

as prefeituras dos 13 municípios envolvidos. O resultado foi o desenvolvimento do 

associativismo por meio da criação da Central de Cooperativas Apícolas do 

Semiárido, a CASA APIS, que reúne uma entidade do Ceará e seis do Piauí. 

(AGÊNCIA SEBRAE DE NOTÍCIAS, 2007) 

Constata-se que apesar das “novas denominações” as práticas continuam 

antigas, pois as políticas públicas são ainda de cunho setorial, tentando fazer uma 

separação entre as diversas atividades econômicas, seja no espaço rural, seja no 

espaço urbano, apesar do discurso oficial da abordagem territorial, como será 

exposto no capítulo 4 deste trabalho, através dos impactos do Pronaf no espaço 

rural do Aglomerado 12. 

Sabe-se que os espaços não são apenas urbanos; existe a cidade e o campo. 

A interpretação da ocorrência desses espaços indica que o modo de produção não 

produz cidades de um lado e campo do outro, mas ao contrário, esta produção 

compreende uma totalidade com uma articulação intensa entre o espaço urbano e o 

rural. No capítulo 4 realiza-se análise dessa articulação e interdependência nos 

municípios do Aglomerado 12 a partir da atuação do PRONAF. 
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4. IMPACTOS DO PRONAF NA AGRICULTURA FAMILIAR E NO ESPAÇO 

RURAL DO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados dos dados coletados através de 

entrevistas com 20 agricultores familiares pronafianos do Aglomerado 12, ao 

Coordenador do EMATER, no Território de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas, 

aos Presidentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais dos Municípios do 

Aglomerado 12, aos Secretários Municipais de Agricultura de alguns municípios do 

Aglomerado 12, ao Gerente do PRONAF no Banco do Nordeste – agência da cidade 

de Picos, ao presidente de uma cooperativa agrícola do município de Picos, o 

Gerente do PRONAF BNB em Teresina, ao articulador territorial do Vale do Rio 

Guaribas, ao Secretário Executivo do PRONAF no Estado do Piauí, ao Secretário de 

Políticas Agrícolas da FETAG-PI e à Chefe da Divisão de Desenvolvimento de 

Projetos de Assentamentos do INCRA-PI. Além das entrevistas, realizou-se a coleta 

de dados secundários no INCRA, na Secretaria Executiva do PRONAF - PI, na 

FETAG-PI, na representação do MDA no estado do Piauí, na SEPLAN-PI, na 

Fundação Banco do Brasil em Teresina, na Coordenação do PCPR – PI e no site do 

MDA/SAF. 

A seguir, realizou-se uma exposição, análise e comparação dos dados e 

informações obtidos, organizados em quadros, tabelas, figuras e mapas, para 

elaboração da tese, que responde à questão principal, finalizando com o 

cumprimento dos objetivos. 

 

4.1 Impactos do PRONAF no Brasil e Nordeste 

 

O discurso sobre a valorização e importância da agricultura familiar para o 

desenvolvimento do meio rural brasileiro inicia-se a partir da década de 90 do século 

XX e tem dois objetivos iniciais: integrar de forma intensa o meio rural ao circuito 

mercantil e de combater os movimentos sociais rurais críticos. O resgate da 

importância da agricultura familiar é também resultado das orientações do Banco 

Mundial, a partir da elaboração de relatório, avaliando alguns convênios que eram 

firmados com o País. 

Segundo o Banco Mundial, os agricultores familiares seriam o público-alvo 
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idôneo, mais eficiente na produção e, por outro lado os recursos utilizados 

chegariam a um grupo que concentra um grande percentual de pobres rurais, 

contribuindo para melhorar as condições de subsistência e reprodução dos 

agricultores familiares. 

Além das questões externas, deve-se considerar internamente o esgotamento 

do modelo de desenvolvimento do País nos anos de 1980 e o redirecionamento das 

políticas públicas rurais e territoriais, tais como: o dos movimentos sociais do campo 

e sua capacidade de integração e reivindicação junto ao poder público; o 

fortalecimento da agricultura familiar como uma categoria política durante os anos de 

1990, com capacidade de negociar junto ao Estado a elaboração de políticas 

específicas, no caso do PRONAF, e o surgimento de referenciais próprios para os 

agricultores familiares e diversas entidades através de alianças com organizações, 

redes e movimentos sociais em nível nacional e internacional. 

Tomando como base o documento INCRA/FAO – 2000, foi elaborado o 

PRONAF, instituído em 1996, fundamentado no paradigma do desenvolvimento 

rural, com base no desenvolvimento local e enfoque no desenvolvimento territorial. 

Aqui se tem o Estado a serviço da reprodução do capital, com a influência de atores 

internacionais, tomando como modelo de política pública de desenvolvimento rural a 

iniciativa LEADER, implantado na União Européia entre 1994 e 1999 como parte da 

PAC. 

O Estado mantém o compromisso com a expansão do capital no espaço rural, 

a tendência à descentralização através da municipalização das competências 

federais, principalmente no que concerne à gestão territorial, entrando em 

contradição quando mantém os Estados e Municípios reféns de recursos 

necessários à permanência e manutenção dessas políticas mesmo de forma 

precária. 

Criado em 1996, no primeiro mandato do governo Fernando Henrique 

Cardoso, o programa passou por várias modificações e aperfeiçoamentos, em 

especial no primeiro mandato do governo Lula, a partir de 2003, passando por 

constantes modificações em relação ao volume de crédito, às taxas de juros, as 

formas de acesso pelos agricultores familiares, reformulação e ampliação de novos 

grupos de agricultores como já foi discutido no capítulo 2 desta tese. 
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BRASIL: NÚMERO APROXIMADO DE MONTANTES DO CRÉDITO RURAL DO PRONAF POR ENQUADRAMENTO E ANO FISCAL

R$ 0,00 R$ 500.000.000,00 R$ 1.000.000.000,00 R$ 1.500.000.000,00 R$ 2.000.000.000,00 R$ 2.500.000.000,00 R$ 3.000.000.000,00 R$ 3.500.000.000,00 R$ 4.000.000.000,00
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 EB(ExigibilidadeBancária) 

Fonte:BACEN, BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB,  BN, E BNDES 
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Figura 10: Brasil – Número aproximado de montante do crédito rural do PRONAF por 

enquadramento e ano fiscal: 2000-2007 

 

Analisando a figura 10, percebe-se claramente a concentração dos recursos 
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do crédito rural do PRONAF no grupo D, de 2000 a 2007 (47,58%, 41,26%, 

43,09%,45,55, 37,05%, 37,55% e 39,84%, respectivamente) em virtude do acesso 

ao volume maior de crédito por contrato no grupo. Em segundo lugar, o grupo C de 

2000 a 2006 (27,62%, 25,16%, 24,32%, 20,72% e 15,19%) ultrapassado pelo grupo 

E em 2007. O grupo A mantém-se em terceiro lugar de 2000 a 2003 e foi superado 

pelo grupo E, em 2004. O grupo E aumentou o crescimento dos recursos a partir de 

2004 até 2007, é o grupo formado por agricultores familiares já consolidados no 

mercado e com maior renda. O grupo B apresentou relativo crescimento a partir de 

2004, mas mantém o volume de recursos menor do que os grupos D, C, E e A nos 

períodos  analisados, em virtude do valor dos contratos e o limite de endividamento 

de cada agricultor ser baixo, bem como o tempo de carência para pagamento do 

empréstimo. O fato demonstra que o PRONAF como política pública, está 

reforçando as desigualdades existentes no campo brasileiro, priorizando os 

agricultores mais estruturados em detrimento dos mais pobres, grupos A e B, 

reforçando as desigualdades no espaço rural e regional. 

De acordo com o Manual Operacional do PRONAF (1996; 2002), no grupo D, 

estão os agricultores estabilizados economicamente que têm renda bruta anual de 

R$ 14.000,00 a R$ 40.000,00. No grupo C, estão os agricultores que têm renda 

bruta entre R$ 2.000,00 e R$ 14.000,00, que apresentam explorações intermediárias 

com bom potencial de resposta produtiva e no grupo E, os agricultores familiares 

mais capitalizados que em sua maioria constituem empresas.                                                             

Com relação à evolução do número de contratos no País, conforme o tabelas 

18 e 19, constata-se que houve um crescimento significativo para os grupos C, D e 

B, demonstrando o início da desconcentração com relação ao número de contratos 

por grupos.  No grupo C, estão os assentados da reforma agrária que já receberam 

os créditos do grupo A e agricultores familiares em estágio inicial de consolidação. 

Neste grupo houve crescimento do número de contratos entre 2003 e 2007, com 

expressividade maior em 2004. No grupo D, o número de contratos ainda se 

mantém expressivo, em especial entre os anos de 2006 e 2007 em todos os grupos. 

Já o grupo B, é formado por agricultores mais pobres e apresenta crescimento maior 

em número de contratos entre 2005 e 2006. 
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Tabela 18 – Brasil: número e percentual de contratos do PRONAF por enquadramento 
e ano fiscal 2000-2003 

 

Ano 2000 2001 2002 2003 

Grupo Nº % Nº % Nº % Nº % 

A 96.167 9,92 37.740 4,15 41.644 4,37 45.292 3,96 

B 48.164 4,97 106.716 11,72 168.910 17,72 150.792 13,2

1 

C 394.380 40,67 369.558 40,59 410.414 43,05 543.939 47,6

7 

D 346.726 35,76 280.251 30,78 - - 344.058 30,1

5 

E - - - - 13.966 1,47 28.257 2,48 

A/C 1.596 0,16 4.915 0,54 53.923 5,66 24.507 2,15 

EB 82.694 8,53 111.286 12,22 - - 4.262 0,37 

INR -  - - - - -  

MP -  - - - - -  

AF -  - - -  -  

TOTAL 969.727 100 910.466 100 953.247 100 1.141.108 100 

Fonte: BACEN, BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB, BN e BNDES.  

Tabela 19 – Brasil: número e percentual de contratos do PRONAF por enquadramento 
e ano fiscal: 2004-2007 

 
Ano 2004 2005 2006 2007 

Grupo N % N % N % N % 

A 35.416 2.20 35.016 2,10 35.187 1,89 24.517 1,43 

B 394.423 24,48 466.974 27,94 565.088 30,41 410.762 23,89 

C 628.558 39,01 609.578 36,48 579.426 31,18 485.943 28,27 

D 351.030 21,78 370.641 22,18 436.798 23,51 487.675 28,37 

E 51.401 3,19 61.844 3,70 90.484 4,87 119.950 6,98 

A/C 19.399 1,20 14.926 0,89 13.720 0,74 11.783 0,69 

EB 95.145 5,90 62.577 3,74 137.138 7,38 177.801 10,34 

INR 1  51 0,00 118 0,01 731 0,04 

MP 36.090 2,24 49.553 2,97 - - - - 

AF - - 23 0,00 89 0,00 16 0,00 

Total 1.611.463 100,00 1.671.183 100,00 1.858.048 100,00 1.719.178 100,00 

Fonte: BACEN, BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB, BN e BNDES.  
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Sobre a evolução do número de contratos do PRONAF no País, o maior 

volume de aplicação ocorreu nos anos fiscais de 2004 (B, C e D), 2005 (D), 2006 (C, 

B e D) e, em 2007, redução dos grupos B e C e manutenção de crescimento do 

grupo D. As mudanças significativas, tanto em montante como em número de 

contratos no País ocorreram a partir de 2003, quando o presidente Lula assumiu o 

governo e ampliou os recursos do programa. Vale ressaltar que os anos de 2001 e 

2002 são os últimos do período do governo Fernando Henrique Cardoso; 2003 é o 

primeiro ano do governo Lula e 2007 o primeiro ano do segundo mandato do 

governo Lula. Desde o início do governo Lula, houve várias transformações no 

programa com relação a aumento do crédito, diminuição dos juros, implantação do 

seguro Safra a que os agricultores familiares mais pobres tiveram mais facilidade de 

acesso. 

No ano de 2000, o grupo C ficou com 40,67% dos contratos, o grupo D com 

35,76%, a exigibilidade bancária com 8,35%.  O grupo A com 9,92% e o grupo B 

com 4,97%. Em 2001, o grupo C mantém a liderança; o grupo D tem um recuo de 

4,98%, seguido do grupo A com 5,77%. Nesse período, o crescimento em relação 

ao ano anterior foi, para o grupo B, de 6,75% e a exigibilidade bancária de 3,69%. 

Em 2002, o grupo C continua na liderança com 43,05% e crescimento de 2,46%, 

seguido do grupo B, com crescimento de 6% em relação ao ano anterior. O grupo A 

mantém estabilidade, o grupo D continua estável até 2005. A maior expressividade 

de crescimento em número de contratos vai ser no grupo C, com 4,62% e D com 

2,41% em 2003, com relação a 2002. Em 2003 houve diminuição do número de 

contratos em relação a 2002 nos grupos: B (4,51%), A (0,4%) e exigibilidade 

bancária com 5,29% (Tabelas 18 e 99). 

Ainda conforme as tabelas 18 e 19, em 2004, houve um crescimento de 

11,27% no número de contratos do grupo B, em relação aos outros grupos. No 

grupo C houve uma diminuição de 8,66% em número de contratos com relação ao 

ano de 2003, seguido do grupo D com 8, 37%. O grupo A entra em declínio em 

número de contratos de 2004 até 2007. O grupo B mantém crescimento em 2005 e 

2006, diminuindo 6,52% em 2007, como decorrência do elevado índice de 

inadimplência, segundo informações dos agentes informantes e do MDA. 

As figuras 11 e 12 mostram que o agente que liberou recursos para o maior 
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número de operações de crédito do PRONAF foi o Banco do Brasil, por ter atuação 

em âmbito nacional e agências nas pequenas cidades, seguido do Banco do 

Nordeste, com atuação na região Nordeste e no Norte de MG e do ES, seguido do 

Banco Central.   

BRASIL:NÚMERO APROXIMADO DE MONTANTE DO CRÉDITO RURAL DO PRONAF POR AGENTE INFORMANTE E ANO FISCAL

R$ 0,00 R$ 1.000.000.000,00 R$ 2.000.000.000,00 R$ 3.000.000.000,00 R$ 4.000.000.000,00 R$ 5.000.000.000,00 R$ 6.000.000.000,00
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BANSICREDI
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BNDES

Fonte:BACEN, BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB, BN E BNDES
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Figura 11: Número aproximado de montante do crédito rural do PRONAF por 
agente informante e ano fiscal 
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BRASIL:NÚMERO APROXIMADO DE MONTANTE DO CRÉDITO RURAL DO PRONAF POR MODALIDADE E ANO 

FISCAL

R$ 0 R$ 10.000.000.000 R$ 20.000.000.000 R$ 30.000.000.000 R$ 40.000.000.000 R$ 50.000.000.000 R$ 60.000.000.000 R$ 70.000.000.000

custeio

investimento

Fonte: BACEN, BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB E BNDES.
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Figura 12: Brasil- Montante de recursos do PRONAF por modalidade de crédito e ano 
fiscal 2000-2007 

 

Ainda existe no País uma grande deficiência de agências bancárias nas 

pequenas cidades, em especial nas Regiões Norte, Centro Oeste e Nordeste, 
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dificultando o acesso aos recursos do PRONAF dos agricultores familiares que 

necessitam se deslocar para as cidades mais próximas do município. As dificuldades 

de deslocamento e acesso ocorrem em virtude da precariedade das rodovias, 

estradas e o custo com transporte e alimentação. 

O crédito para custeio, para o agricultor familiar, ainda continua sendo 

superior ao de investimentos, em decorrência de que os recursos liberados para os 

grupos A, B e C são menores e mais utilizados para custeio, já que são agricultores 

mais pobres e ainda necessitam de maior fortalecimento para poder acessar 

recursos para investimentos. Figura 13    
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BRASIL:NÚMERO APROXIMADO DE MONTANTE DO CRÉDITO RURAL DO PRONAF POR FONTE DE RECURSO E ANO FISCAL

R$ 0,00 R$ 500.000.000,00 R$ 1.000.000.000,00 R$ 1.500.000.000,00 R$ 2.000.000.000,00 R$ 2.500.000.000,00 R$ 3.000.000.000,00 R$ 3.500.000.000,00
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Figura 13: Brasil: número de contratos do PRONAF por fonte e ano fiscal 

 

Sobre as fontes que liberaram mais recursos para o crédito rural do PRONAF, 

destacam-se os Fundos Constitucionais, Orçamento Geral da União (OGU), Fundo 
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de Amparo ao Trabalhador (FAT), Exigibilidades bancárias e Bancos Cooperativos. 

Estes últimos são os únicos que emprestam com recursos próprios aos agricultores. 

Os demais são Fundos Compulsórios. Os Fundos Constitucionais: o FNO, FCO e 

FNE são repassados por Bancos públicos: Banco da Amazônia (BASA), Banco do 

Nordeste (BNB) e Banco do Brasil no Centro Oeste e sem nenhum custo de 

captação. 

O FAT é liberado apenas por bancos públicos federais, que devem dar 

garantias ao Fundo para a liberação dos recursos. O Fundo exige a remuneração de 

Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pela liberação de recursos, mas não são os 

bancos emprestadores que arcam com este pagamento. A diferença entre a taxa 

pelas quais os recursos são emprestados e a TJLP é assumida pelo governo 

(equalização). Os recursos do OGU direcionam-se a empréstimos para os 

assentados recém instalados (PRONAF A), ao PRONAF B, ao PRONAF A/C e ao 

PRONAF Florestal, observando-se que a equalização e os custos operacionais são 

garantidos pelo governo. 

As exigibilidades bancárias são utilizadas basicamente por empresas 

integradoras e não é uma fonte significativa. Finalmente, têm-se os recursos dos 

Bancos Cooperativos, os únicos que não são compulsórios, são emprestados aos 

agricultores a partir da cobrança de um spread entre a taxa de captação e a taxa de 

empréstimo. 

Dessa forma, tem se tido todo o cuidado para que os recursos direcionados 

para o PRONAF preservem a taxa de rentabilidade dos bancos operadores, e que o 

Estado se responsabilize pelos problemas que venham existir entre a captação de 

recursos e a ponta de oferta. No caso dos créditos dirigidos aos grupos C, D e E, os 

bancos que emprestam os recursos arcam com o risco de inadimplência, mas, no 

caso dos beneficiários dos grupos A e B, quem assume a responsabilidade com os 

riscos é o tesouro. (CORRÊA; SILVA, 2007) 

Mesmo sendo o PRONAF um programa nacional, nos primeiros anos, a maior 

parte dos recursos foi aplicada no Sul do País devido a um conjunto de motivos: a 

integração dos agricultores familiares ao mercado e dependência da aquisição de 

insumos agrícolas para garantir a produção; estrutura de divulgação e 

operacionalização montada pela assistência técnica oficial e pelo movimento 

sindical; pressão do movimento sindical junto ao governo e aos bancos;  existência 
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de uma rede bancária bem mais distribuída pelos municípios em relação às demais 

regiões;  existência da assistência pública na maioria dos municípios;  surgimento do 

cooperativismo de crédito;  fonte de recursos (Tesouro Nacional) que garantia maior 

facilidade para operacionalizar os financiamentos e o fato de as empresas 

integradoras de fumo dar aval aos financiamentos, facilitando as operações de 

crédito. (CORRÊA; SILVA, 2007)                      

Quando se analisa o número de contratos por estados no País, o Rio Grande 

do Sul foi o Estado brasileiro, na safra 2005/2006 que mais concentrou contratos do 

PRONAF, 343 mil, menos só que duas regiões brasileiras: o Sul, à qual pertence, e 

o Nordeste. No entanto, não se trata de uma posição conquistada recentemente, 

pois, desde o início do programa, esse estado sempre liderou tanto em números de 

contratos quanto em valores aplicados. Em seguida, com mais de 100 mil contratos 

aplicados na safra 2005/2006, aparecem Minas Gerais (222 mil), Paraná (162 mil), 

Bahia (155 mil), Santa Catarina (124 mil), Maranhão (119 mil), Piauí (103 mil) e 

Ceará, com 101 mil (SAF, 2008). 

Desde a safra 2000/2001 até a safra 2002/2003, a região Sul foi a que liderou 

com o maior número de contratos, e esse panorama só começou a se modificar a 

partir da safra 2003/2004, em que a liderança passa para a região Nordeste. A 

evolução do número de contratos na região se deu em virtude do aumento do 

número de contratos no grupo do PRONAF B, cujos valores do empréstimo são 

menores e os agricultores familiares são pobres e têm baixa renda. 

No entanto, quanto ao volume do crédito rural, a região Sul lidera desde a 

safra de 2000/2001 até a safra 2005/2006, concentrando a maior parte dos recursos. 

Este fato demonstra ainda uma concentração espacial dos recursos em uma das 

regiões mais desenvolvidas do País e em que a agricultura familiar sempre foi base 

econômica, estando integrada ao mercado desde a sua formação. 

Outro fator relevante é o tipo de agricultura familiar consolidada na região Sul, 

amplamente integrada ao mercado interno e externo, organizada em associações e 

cooperativas atuantes e que teve sua configuração histórica e espacial diferenciada 

das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, em que sempre houve o predomínio de 

grandes propriedades e latifúndios. Verificando os dados da SAF-2008, com relação 

aos grupos de agricultores que obtiveram maior acesso aos créditos, há na região 

Sul o predomínio dos grupos C, D e E, enquanto no Nordeste concentra o grupo B, 
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mais pobre, excluídos e muitos sem acesso a terra. 

Com relação aos grupos de enquadramento do PRONAF, a maior parte dos 

contratos realizados na safra 2005/2006 pertence ao grupo C, seguido do grupo B. 

Contata-se que o PRONAF C sempre foi o mais importante em de número de 

contratos, mas tem perdido em importância para o grupo B, na medida em que este 

foi ampliado com a facilitação de acesso ao crédito, com juros, período de carência 

de dois anos e rebate nos financiamentos pagos até a data do vencimento.  

Já no que se refere aos valores aplicados, o grupo D, que inclui os 

agricultores que têm os maiores níveis de renda, é o que ainda concentra a maior 

parte dos recursos do PRONAF (36, 1%), segundo dados do MDA/SAF – 2006. Em 

seguida, aparece o grupo C (22,8%), o grupo E (13,44%) e a exigibilidade bancária 

(sem enquadramento (12,3%). O grupo B, apesar da importância no número de 

contratos, responde por apenas 7,4% dos recursos aplicados e com o mesmo 

percentual do grupo A. 

Estes dados demonstram a concentração de recursos entre os agricultores 

familiares de maior renda e que já estão inseridos no mercado, mantendo a exclusão 

dos agricultores de baixa renda (grupo B), que ainda não receberam recursos 

suficientes para melhorar e manter a subsistência da família que é seu objetivo 

básico.  

Outro fator determinante no espaço rural brasileiro é a presença de parceiros, 

arrendatários, meeiros e posseiros (grupo B) que, mesmo com poucos recursos do 

PRONAF, permanecem na terra que não lhes pertence, fortalecendo estas relações 

muito presentes no campo nordestino e do País. 

Quando se vai comparar o número de contratos e o montante em dinheiro 

entre os estados da região Nordeste, percebe-se que há uma concentração no 

Estado da Bahia (de 2001 a 2007), considerado o mais desenvolvido da região. 

Sergipe é o segundo lugar em número de contratos e montante em dinheiro em 

2001, seguido do Estado do Piauí, em terceiro lugar em 2001, 2002 e 2005.  

O Estado do Maranhão começa a se destacar em segundo lugar com relação 

ao número de contratos e montante em dinheiro em 2002 e 2005. O Ceará ganha 

destaque com relação ao número de contratos com segundo lugar em 2004, 2006 e 

2007. O Rio Grande do Norte cresce em número de contratos para segundo lugar na 

região em 2003, e o Estado do Pernambuco se destaca em terceiro lugar com 
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relação ao número de contratos em 2007 e em segundo lugar pelo montante em 

dinheiro. 

Em 2000, a Bahia continua liderando com 23,67%, seguida do Ceará 

(16,63%), do Maranhão (12,02%), Sergipe (10,82%), Piauí (10,78%), Pernambuco 

(9,0%), Paraíba (7,13%), Alagoas (5,61%) e por último o Rio Grande do Norte com 

4,3%. Neste ano houve uma redução de 4,81% no número de contratos no estado 

do Piauí. Tabela 20 

 

Tabela 20: Nordeste: número e percentual de contratos do PRONAF por estado e ano 
fiscal- 2000-2003 

 

Ano 2000 2001 2002 2003 

Estado N % N % N % N % 

Alagoas 13.631 5,62 19.234 8,79 19.740 6,60 25.320 7,18 

Bahia 57.455 23,68 71.908 32,86 87.487 29,26 84.211 23,88 

Ceará 40.360 16,63 20.757 9,38 28.047 9,38 32.798 9,30 

Maranhão 29.187 12,03 23.317 10,65 40.073 13,40 45.709 12,96 

Paraíba 17.302 7,13 11.575 5,29 14.599 4,88 22.986 6,52 

Pernambuc

o 

21.837 9,00   5.627 2,57 10.537 3,52 17.378 4,93 

Piauí 26.165 10,78 26.055 11,90 34.538 11,55 41.073 11,65 

R. G. do 

Norte 

10.436 4,30 11.089 5,07 30.023 10,04 56.560 16,04 

Sergipe 26.260 10,82 29.298 13,39 34.005 11,37 26.595 7,54 

Total 242.63

3 

100 218.860 100 299.049 100 352.630 100 

Fonte: BACEN, BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB, BN e BNDES.  

 

Em 2001, o estado da Bahia continua liderando o número de contratos e 

crescendo (32,85%), seguido de Sergipe (13,38%), do Piauí (11,90%), do Maranhão 

(10,65%), do Ceará (9,48%), de Alagoas (8,78%), da Paraíba (5,28%), do Rio 

Grande do Norte (5,06%) e por último Pernambuco que continua diminuindo 

significativamente o número de contratos (2,57%). 
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No ano de 2002, a Bahia continua liderando o número de contratos (29,25%), 

com ligeira queda em relação aos anos anteriores, seguido do Maranhão (13,40%), 

do Piauí (11,54%), Sergipe (11,37%), Rio Grande do Norte (10,03%), Ceará 

(9,37%), Alagoas (6,60%), Paraíba (4,88%) e Pernambuco com 3,52%. Os 

destaques são para o crescimento em número de contratos no Maranhão e no Rio 

Grande do Norte. 

Em 2003, a Bahia continua mantendo a liderança em número de contratos 

(23,88%), seguido do Rio Grande do Norte (16,03%), do Maranhão (12,96%), Piauí 

(11,64%), Ceará (9,30%), Alagoas (7,18%), Sergipe (7,54%), Paraíba (6,51%) e 

Pernambuco com 4,92%.  

Em 2004, o estado da Bahia continua estável com relação ao número de 

contratos (23,59%), seguido do Ceará (14,09%), Piauí (12,51%), Rio Grande do 

Norte (11,95%), Maranhão (11,88%), Sergipe (6,86%), Paraíba (6,58%), e Alagoas 

com 4,88%. Tabela 21 

 

Tabela 21: Nordeste: número e percentual de contratos do PRONAF por estado e ano 
fiscal: 2004-2007 

ANO 2004 2005 2006 2007 

ESTADO N % N % N % N % 

Alagoas 25.320 4,88   35.778 5,11   43.397 5,36   29.975 4,93 

Bahia 84.211 23,59 142.731 20,37 152.018 18,79 111.713 18,36 

Ceará 32.798 14.09   84.711 12,09 121.542 15,02   97.293 15,99 

Maranhão 45.709 11,88 101.231 14,45 111.714 13,81   84.219 13,84 

Paraíba 22.986 6,59   43.419 6,20   57.198 7,07   36.264 5,96 

Pernambuc

o 

17.378 7,64   71.771 10,24 101.357 12,53   94.860 15,59 

Piauí 41.073 12,51   97.502 13,92   91.255 11,28   59.227 9,73 

R. G. do 

Norte 

56.560 11,95   79.555 11,35   78.937 9,76   58.536 9,62 

Sergipe 26.595 6,86   43.927 6,27   51.631 6,38   36.414 5,98 

TOTAL 352.63

0 

100 700.625 100 809.049 100 608.501 100 

Fonte: BACEN, BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB, BN e BNDES.  

 



 

 

 

209 

No ano de 2005, o estado da Bahia continua liderando o número de contratos, 

mas com decréscimo (20,37%), seguido do Maranhão (14,44%), do Piauí (13,91%), 

Rio Grande do Norte (11,35%), Pernambuco (10,24%), Sergipe (6,26%), Paraíba 

(6,19%) e Alagoas que vem se mantendo sempre em último lugar em todos os anos 

com 5,10%. 

Em 2006, o estado da Bahia continua na liderança em número de contratos 

com 18,78%, mesmo tendo diminuído o percentual, o Ceará com 15,02%, o 

Maranhão com 13,80%, Pernambuco (12,52%), Piauí (11,27%), Rio Grande do 

Norte (9,75%), Sergipe (6,38%) e Alagoas com 5,36%. 

No ano de 2007, o estado da Bahia continua na liderança com 18,35% em 

número de contratos, o Ceará com 15,98%, Pernambuco (15,58%), Maranhão 

(13,84%), Piauí (9,73%), Rio Grande do Norte (9,61%), Sergipe (5,98%), Paraíba 

(5,95%), e Alagoas com 4,92%. 

As diferenças do número de contrato entre os vários estados da região 

Nordeste podem ser explicadas pelos seguintes fatores: maior número de 

municípios em alguns estados (Bahia), índice de inadimplência dos agricultores 

familiares do grupo B, que contribuiu para uma acentuada queda no número de 

contratos no ano de 2007, em especial no Piauí; a capacidade de endividamento de 

cada agricultor e o tempo que ele tem para pagar o empréstimo realizado.  No caso 

do estado do Piauí, o destaque com relação ao número de contratos pode ser 

explicado pelo trabalho dos mediadores do PRONAF no Estado, além do 

alinhamento político do governo do Estado com o governo federal, em virtude de 

pertencerem ao mesmo partido político. 

Percebe-se que os recursos provenientes das políticas públicas ainda 

continuam concentrados nos estados mais desenvolvidos (Bahia, Pernambuco e 

Ceará), reforçando políticas públicas anteriormente implantadas na região Nordeste. 

No Piauí, ainda não se tem uma avaliação concreta e oficial da atuação e 

benefícios do programa, têm-se apenas dados por ano fiscal, ano agrícola, grupos, 

número de contratos e montante do que foi investido no Estado conforme tabela 22, 

no período de 2000 a 2003, e tabela 22 no período de 2004 a 2007 (período 

delimitado para a investigação).                      
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Tabela 22: Piauí: número e percentual de contratos do PRONAF por enquadramento e 
ano fiscal 2000-2003 

 

Ano 2000 2001 2002 2003 

Grupo N % N % N % N % 

A 1.905 7,28 471 1,81 824 2,39 1.632 3,97 

B 2.119 8,10 7.580 29,09 14.154 40,98 14.485 35,27 

C 16.149 61,72 14.660 56,27 18.926 54,80 23.806 57,96 

D 5.948 22,73 3.132 12,02 624 1,81 460 1,12 

E - - - - - - 15 0,04 

A/C 44 0,17 212 0,81 11 0,03 675 1,64 

EB - - - - - - - - 

INR - - - - - - - - 

MP - - - - - - - - 

AF - - - - - - - - 

TOTAL 26.165 100,00  100,00 34.539 100,00 41.073 100,00 

Fonte: BACEN, BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB, BN e BNDES.  

 

Em 2000, o maior número de contratos foi para o grupo C, seguido dos 

grupos D e B. O montante em recursos foi maior para o grupo C, seguido do D e do 

A, que são os assentados da reforma agrária. 

Em 2001, 2002 e 2003 a liderança do grupo C com relação ao número de 

contratos e montante se mantém, configurando uma concentração de recursos no 

grupo de agricultores familiares mais fortalecidos e integrados ao mercado. Houve 

decréscimo do número de contratos e montante em dinheiro nos grupos A, em 2001, 

e no grupo D, em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. (Tabela 23) 
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Tabela 23: Piauí: número e percentual de contratos do PRONAF por enquadramento e 

ano fiscal – 2004-2007 

Ano 2004 2005 2006 2007 

Grupo N % N % N % N % 

A 2.051 2,82 2.566 2,63 1.034 1,13 1.382 2,33 

B 37.104 50,93 49.723 51,00 54.287 59,49 30.967 52,29 

C 37.682 43,50 43.360 44,47 33.438 36,64 23.929 40,40 

D 410 0,56 484 0,50 999 1,09 1.604 2,71 

E 390 0,54 45 0,05 87 0,10 160 0,27 

A/C 1.185 1,63 791 0,81 753 0,83 819 1,38 

SEQ 17 0,02 528 0,54 653 0,72 366 0,62 

INR - - - - - - - - 

MP 2 0,00 - - - - - - 

AF - - 5 0,01 4 0,00 - - 

TOTAL 72.851 100 97.502 100 91.255 100 59.227 100 

Fonte: BACEN, BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB, BN e BNDES.  

 

A partir de 2000 até 2007, o crescimento mais expressivo, com relação ao 

número de contratos, foi do grupo B (agricultores familiares de baixa renda), seguido 

do grupo C que já apresenta maior potencialidade para inserção no mercado. 

Quando se vai verificar o percentual correspondente ao número de contratos do 

estado do Piauí, em relação ao Brasil, constata-se que em 2000 o Piauí teve 2,7% 

dos contratos, em 2001 aumenta para 2,86%, em 2002, 3,62%; 2003, 3,60%; 2004 

inicia um crescimento mais acentuado para 4,52%, seguido de 5,83% em 2005, 

período em que o Estado teve o maior percentual de contratos, explicado pelas 

renegociações das dívidas com os bancos sob aval do governo federal. O declínio 

tem início de 4,91% em 2006 e 3,45% em 2007, em virtude da elevação do índice de 

inadimplência e do limite de endividamento dos grupos A, B e C. Figura 14. 
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VALOR DE MONTANTE DO CRÉDITO RURAL DO PRONAF NO PIAUÍ- POR GRUPO E ANO FISCAL
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Figura 14: Montante do crédito rural no Piauí por ano fiscal: 2000-2007 

Fonte: BACEN, BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB, BN e BNDES.  

 

No entanto, com relação ao montante de crédito, o grupo C mantém a 

liderança de 2000 a 2007. Quanto ao número de contratos, a liderança é do grupo B. 

Isto significa que aumentou o número de agricultores familiares mais pobres que 
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tiveram acesso aos recursos do PRONAF, mas o volume dos recursos financeiros é 

baixo se comparado ao montante do grupo C. Estes dados comprovam que os 

agricultores familiares de maior renda são os que tiveram mais acesso aos recursos 

do PRONAF e já estão consolidados no mercado, contribuindo para uma 

concentração dos recursos entre o grupo mais fortalecido e de maior renda. 

Quanto aos assentamentos, o número de contratos e montante em dinheiro 

foi mais significativo nos anos de 1999, 2003, 2004 e 2005.  No Estado do Piauí, o 

maior número de assentamentos organizados pelo INCRA se concentra na região 

Centro-Norte e que de acordo com o PRRA-2003/2010, localizam em dois territórios: 

Cocais e Entre Rios, na região Norte.  

Tal concentração é o resultado de maior atuação dos movimentos sociais, 

principalmente da FETAG, FETRAF e MPA, que vêm desenvolvendo um trabalho 

mais intenso nessas regiões, bem como da existência de grandes áreas que não 

são devidamente utilizadas pelos proprietários, o que, aliada a presença de 

trabalhadores rurais sem-terra na região, provocaram intervenções do INCRA, 

culminado com desapropriações (PLANO DE REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO 

DO PIAUÍ – 2003/2010, p.20). 

Nos demais Territórios, observam-se a existência de assentamentos da 

reforma agrária, mas em quantidade bem menor do que os mencionados 

anteriormente.  O Território Vale do Canindé e Vale do Rio Guaribas, possuem o 

menor número de assentamentos, fato diretamente ligado a estrutura fundiária 

dessa região, formada na maioria por minifúndios, além de não contar com uma forte 

atuação dos movimentos sociais devido à pequena organização dos trabalhadores 

rurais do Semiárido piauiense.   

Pelos dados apresentados, constata-se que o PRONAF tem contribuído para 

o crescente aumento de recursos da agricultura familiar e do espaço rural de forma 

mais ampla no País, no Nordeste e no estado do Piauí. 
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4.2 Impactos do PRONAF no Estado do Piauí, no Território de Desenvolvimento do 

Vale do Rio Guaribas e no Aglomerado 12 

 

De acordo com o Relatório da Secretaria Executiva do Estado (2003-2008), 

apresentado a Delegacia do MDA, o PRONAF, Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar, foi instituído em 28 de junho de 1996, através 

do Decreto - Lei da Presidência da República, n° 1946, ainda no governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso. No governo do Presidente Luis Inácio da 

Silva, em 2003, consolidou-se como Política Pública para a Agricultura Familiar em 

todo o Território Nacional. 

O Programa surgiu como fruto das reivindicações da classe representativa 

dos trabalhadores rurais, através dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais 

representados pela sua instância federal, a CONTAG.  

Este Programa iniciou-se no âmbito do então Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, onde permaneceu até 1999. A partir deste ano, o 

Programa foi vinculado ao então recém-criado Ministério do Desenvolvimento 

Agrário – MDA, cuja estrutura resumia-se apenas à Secretaria Nacional da 

Agricultura Familiar – SAF, cuja correspondência no Estado se deu através da 

Secretaria Estadual Executiva do PRONAF, a quem caberia coordenar e 

supervisionar as ações do PRONAF no Estado do Piauí.  

No governo Lula, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, além do 

fortalecimento de sua dotação orçamentária, foi estruturado com mais duas 

Secretarias: a Secretaria de Reordenamento Agrário, que contempla toda a ação de 

reforma agrária, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT, que trata das 

ações de infraestrutura e capacitação no âmbito dos territórios e a Secretaria da 

Agricultura Familiar, que trata da produção, crédito, comercialização e assistência 

técnica aos agricultores familiares.  

Estas três Secretarias e o INCRA complementam o organograma do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ainda existe o CONDRAF, Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar, que 

demanda as diretrizes e as políticas para o setor. 

Foi implantada no Estado a Delegacia Federal do MDA que, juntamente com 

a Secretaria Executiva do PRONAF e o Conselho Estadual de Desenvolvimento 
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Rural e Política Agrícola – CEDERPA desenvolvem as atividades de coordenação e 

supervisão ao Programa. O MDA também contratou um técnico para desempenhar a 

função de articulador territorial, buscando promover a integração das diversas 

instituições governamentais e não-governamentais. 

As principais ações do Programa são: assistência técnica e extensão rural – 

ATER; crédito rural; ações específicas de apoio à agricultura familiar e atuação do 

CEDERPA, como serão visto a seguir. 

 

1. Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER 

 

A assistência técnica Estatal promove a prestação de serviços aos 

agricultores familiares através de Empresas Estaduais de Assistência Técnica e 

Extensão Rural. Para tanto, o MDA desenvolveu as seguintes ações; 

 Resgate do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, 

DATER, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento- MAPA, 

para o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA 

 Estabelecimento de dotação orçamentária do Orçamento Geral da União – 

OGU, para manutenção do DATER e repasse para as Entidades de ATER 

nos estados da Federação. Recursos destinados para melhoria da infra - 

estrutura, móveis, equipamentos de informática e veículos, além da 

capacitação para técnicos e agricultores familiares. 

 Definição das prioridades de ações, diretrizes e metodologia de trabalho, 

tendo como base o Plano Nacional de Assistência e Extensão Rural – 

PNATER. 

 Valorização do ATER, pela instituição de uma diretoria com programação 

para prestar assessoria e consultoria de forma democrática às entidades 

Estaduais de ATER. 

 Estabelecimento de parcerias com diversas entidades, inclusive de ensino, 

para melhoria e aperfeiçoamento da capacitação dos extensionistas no 

atendimento ao público, notadamente nas novas demandas que têm 

surgido no campo.  

 Abertura para assistência técnica privada de forma responsável.  
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O MDA estabeleceu diretrizes objetivando o credenciamento de entidades 

privadas para prestar ATER em áreas de assentamento, no âmbito da reforma 

agrária. As entidades cumprem o que determina o credenciamento (portaria conjunta 

MDA/INCRA) e solicitam a aprovação e homologação ao CEDERPA. 

Para obter o credenciamento, a entidade tem que possuir uma equipe técnica 

multidisciplinar, que possua profissionais de ciências agrárias, área social e 

ambiental, além de possuir uma logística de veículos, informática e de uso 

extensionista. As Entidades são homologadas pelo CEDERPA e após a 

homologação, participarão do cadastro nacional de ATER do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. 

Esta política do MDA abre perspectivas de emprego para profissionais de 

ciências agrárias, agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas, assistentes sociais e, 

biólogos, além de fortalecer a rede de assistência técnica do País conjuntamente 

com as empresas estatais de ATER. Atualmente no estado do Piauí existem 40 

empresas cadastradas no CEDERPA com cerca de 200 profissionais. 

Pontos que devem ser observados para a melhoria da ATER – estatal: 

1. Necessidade de mais recursos para as atividades de custeio, 

principalmente de combustível de modo a permitir um bom desempenho da 

equipe técnica. 

2. Avaliação do plano de cargos e salários dos profissionais, que há 15 anos 

não é realizada. 

3. Contratação de novos profissionais, de modo a melhorar a relação do 

técnico com o agricultor familiar. 

     4. Nomeação de supervisores regionais que tenham perfil para ocupação 

do cargo, haja vista que esta função intermediária é de suma importância 

para o bom desempenho da entidade no campo. 

5. Busca de parcerias com entidades governamentais e não-governamentais, 

principalmente com os entes municipais. 

6. Continuação de forma permanente do processo de desenvolvimento de 

capacitação dos técnicos e dos agricultores familiares. 

7. Aprimoramento dos aspectos metodológicos de atuação nas comunidades, 

tendo em vista o grande número de famílias existentes no campo. 
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8. Aproveitamento com máxima eficiência, dos recursos que estão sendo 

disponibilizados pelo governo federal, inclusive integração com os 

programas sociais e através do crédito rural especifico para o PRONAF. 

9. Estreitamento da parceria com os agentes financeiros, principalmente o 

Banco do Brasil e Banco do Nordeste. 

 

O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural e Política Agrícola – 

CEDERPA tem examinado a luz dos documentos que lhe são apresentados os 

credenciamentos, mas levanta os seguintes pontos que devem ser verificados na 

prática, durante a elaboração e execução dos projetos: 

 Supervisão das entidades privadas através do GERA – Grupo Estadual de 

Reforma Agrária, objetivando identificar; a) A equipe técnica que está 

presente para execução dos projetos; b) Análise dos projetos com relação 

ao objetivo do programa, que é a melhoria de vida dos assentados, c) 

Capacidade da empresa com os números de projetos apresentados, d) 

Metodologia utilizada juntos aos beneficiários; e e) Idoneidade da entidade 

para trabalhar com os assentamentos. 

 Supervisão através dos agentes financeiros – A equipe de análise dos 

agentes financeiros tem que verificar as informações sobre a 

responsabilidade das empresas. Observa-se que a inadimplência nesta 

modalidade de crédito é significante, em face dos pontos acima 

enumerados. 

 

O crédito rural é um segmento revestido de fundamental importância para a 

agricultura familiar. Através do financiamento de atividades de custeio e 

investimento, o agricultor familiar tem procurado alternativas de capitalização para 

implantar o seu negócio, na atividade agrícola ou não. Após várias décadas, o 

segmento de crédito rural criado pelo governo veio ao encontro dos anseios da 

classe trabalhadora, que tem apresentado sugestões e debates, buscando cada vez 

mais um crédito que permita acesso principalmente dos agricultores, que são 

marginalizados pelo sistema bancário. 

O crédito, no âmbito do PRONAF, iniciou-se apenas como crédito de custeio 

às atividades das principais lavouras exploradas pelos agricultores familiares. 
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Depois, surgiu o crédito de investimento e a cada ano surgia uma modalidade, a fim 

de preencher a diversificação dos beneficiários nas diferentes regiões do Brasil. 

Para a safra 2008/2009, o governo federal disponibilizou 13 bilhões para o credito 

rural. 

Atualmente existem inúmeros créditos específicos para a agricultura familiar: 

a- Crédito Fundiário – Destinado à aquisição de terra e infraestrutura 

produtiva. Este segmento, antes inviabilizado para os agricultores 

familiares, hoje está disponível por meio do Programa Nacional de Crédito 

Fundiário – PNCF, através de (03) três linhas de crédito;  

1. Consolidação da Agricultura Familiar, cuja unidade técnica está inserida 

na Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR 

2. Combate à pobreza rural cuja unidade técnica está inserida na 

Secretaria Estadual de Planejamento e,  

3. Primeira Terra. Estes recursos são reembolsados em longo prazo e com 

baixos juros além de bônus de adimplência. 

 

b- Crédito Produtivo para os Assentamentos – PRONAF A e A/C – Crédito de 

investimento e custeio, respectivamente, para os assentados da reforma 

agrária. Após a implantação definitiva como beneficiário da reforma agrária, 

o assentado recebe crédito em longo prazo, com reembolso de até 10 

anos, com 05 anos de carência e juros que são de 0,5% ao a.a e bônus de 

adimplência de até 44,%. O A/C é o primeiro crédito de custeio para o 

assentado 

 

O crédito do grupo B veio resgatar a cidadania a muitos agricultores 

familiares. Destina-se a financiar pequenos negócios agrícolas e não-agrícolas que 

possam gerar emprego e renda na comunidade. É considerado como um 

microcrédito produtivo e no Estado teve uma alcance significativo por ter 

beneficiando cerca de 40.000 famílias.  

O valor por operação é de R$ 1.500,00 com juros de 0,5 % a.a, dois anos 

para pagamento e um rebate de 25,0% no capital. Esta linha de crédito tem como 

fonte recursos da OGU e atualmente apresenta um quadro de inadimplência 
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preocupante, com índices de até 50 a 60,0%, obrigando o MDA a suspender novos 

créditos nos municípios cuja inadimplência é considerada acima da média. 

A inadimplência nesta linha de crédito é ocasionada por diversos fatores: 

a) Projetos não executados, b) Falta de assistência técnica, c) Falta de 

acompanhamento, d) Projetos mal elaborados, e)Falha na seleção dos beneficiários, 

f) Falha na emissão da Declaração de Aptidão, g) Cultura existente no meio rural de 

que virá a anistia e/ou renegociação e que o produtor não deve pagar seu 

empréstimo, tese muitas vezes divulgada por lideranças que influenciam a decisão 

dos agricultores familiares. 

O PRONAF custeio para agricultores familiares veio como simplificação do 

PRONAF na safra 2008/09 e tem 04 faixas de atuação; Faixa I – Até R$ 5.000,00, 

com juros de 1,5% a.a.; Faixa II- de R$ 5.000 a R$10.000,00, com juros de 3,0% a.a; 

Faixa III – de R$ 10.000,00 a R$ 20.000,00, com juros de 4,5% a.a; Faixa IV – de R$ 

20.000,00 a 30.000,00, com juros de 5,5%a.a. Esta linha de crédito substituiu o 

PRONAF C e D para custeio. 

O PRONAF investimento a agricultores familiares surge com simplificação do 

PRONAF na safra 2008/09 e tem 05 faixas de atuação; Faixa I – até R$ 7.000,00, 

com juros de 1,0% a.a; Faixa II- de R$ 7.000 a  R$18.000,00. com juros de 2,0%a.a; 

Faixa III – de R$ 18.000,00 a R$ 28.000,00, com juros de 4,0% a.a;. Faixa IV – de 

R$28.000,00 a 36.000,00, com juros de 5,0% a.a. 

Complementando o programa veio o PRONAF MAIS ALIMENTOS86, 

financiamento de até R$ 100.000,00, com juros de 2,0 % ao ano.  Esta linha de 

crédito substituiu o PRONAF C e D para investimentos. 

Por fim ainda existem algumas linhas especiais do PRONAF, que são de 

crédito de forma específica, para atender determinados beneficiários do programa, 

haja vista a diversificação dos beneficiários e dos segmentos que estão a necessitar 

de capital. Abaixo as linhas especiais do PRONAF: 

 PRONAF MULHER, PRONAF ECO, PRONAF AGROECOLOGIA – O 

PRONAF MULHER tem o objetivo de atender à mulher, independente do 

seu estado civil e, respectivamente, às atividades ecológicas e de 

agroecologia. Estas três linhas de crédito têm as mesmas condições para 

                                                 
 

86
 (*) MAIS ALIMENTOS – Projetos de investimentos onde pelo menos 80,0% da renda são gerados 

com a produção de milho, feijão, arroz, mandioca trigo, olerícolas, frutas, e leite 
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as faixas I, II, III e IV. O PRONAF MULHER GRUPO A, A/C E B – igual ao 

B, não muda. 

 PRONAF JOVEM, FLORESTA e SEMIÁRIDO – Mesmas condições da 

faixa I para investimento – valor de financiamento de até R$ 7.000,00, com 

juros de 1,0% a.a. 

 PRONAF AGROINDÚSTRIA - Mesmas condições de faixa I e II. 

Cooperativas de leite terão uma faixa extra com valor de até R$ 

25.000,00,com juros de 3,0%.  

 PRONAF CUSTEIO AGROINDÚSTRIA, COMERCIALIZAÇÃO e COTA 

PARTE DE COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO. - Limite de até R$ 5.000,00 

individual e R$ 2.000.000,00 coletivos com juros de 4,0 % ao ano. 

  A Secretaria Executiva identificou os principais problemas na 

operacionalização do crédito rural no Piauí: 

 Agentes financeiros não dispõem de pessoal para atendimento à demanda 

do programa. 

 Limitação da Assistência técnica na elaboração e acompanhamento no 

atendimento aos agricultores familiares. 

 Baixa capilarização bancária, principalmente do banco do Nordeste. 

 Endividamento dos agricultores familiares, principalmente no PRONAF B. 

 

Como ações de apoio à agricultura familiar no Estado a Secretaria Executiva 

apontou: o apoio à comercialização, garantia de produção ou PROAGRO mais, 

garantia safra, intervenção fundiária e implantação de infraestrutura territorial como 

será visto a seguir. 

O apoio à comercialização se dá mediante: 

1. Projeto compra direta da produção - A Secretaria de Desenvolvimento 

Rural desenvolve esta ação de comercialização garantindo preços justos 

aos produtos oriundos da agricultura familiar. Cada família pode 

comercializar até o valor limite de R$ 3.500,00/ano. São adquiridos, doces, 

cajuínas, polpas, frutas, biscoitos, rapaduras peixe, mel, galinha caipira 

além de outros produtos. Os produtos adquiridos de produtores ou 

associações, neste projeto são distribuídos pela SDR às entidades 
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beneficentes que apresentam riscos de segurança alimentar; asilos de 

mendicidade, creches, escolas associações em casos emergenciais. 

2. Compra antecipada de produção – A CONAB é o executor deste projeto. É 

garantida a comercialização dos produtos da cesta básica; arroz, milho, 

feijão, farinha de mandioca, goma, etc. Estes produtos também têm o valor 

de até R$3.500,00/ano e os produtos adquiridos são distribuídos pela 

CONAB através de cestas básicas quando ocorrem períodos em que a 

segurança alimentar de determinadas regiões do Estado está em risco. 

 

Estas duas modalidades têm sido bastante utilizadas por produtores e suas 

associações, principalmente na época da comercialização, quando o valor da 

produção proveniente da agricultura familiar é reduzido e, muitas vezes, a um preço 

abaixo dos custos de produção. Há necessidade de maiores recursos a fim de 

atender à grande demanda de diversas regiões do Estado, que ainda não 

participaram do processo, mas estão a demandar por esta política. 

A garantia da produção ou PROAGRO ocorre através do seguro da 

agricultura familiar.  No Estado do Piauí, a agricultura familiar está situada em 

grande parte na agricultura de sequeiro e na região semi-árida do Estado. A 

produção fica sempre comprometida em função da baixa pluviometria registrada ou 

da irregularidade pluviométrica.  

Para os financiamentos do custeio agrícola, há um seguro obrigatório 

(PROAGOMAIS), com 2% do valor do financiamento e, se ocorrer perda acima de 

50% da produção, o agricultor familiar liquida o seu financiamento e tem direito a 

65% da renda líquida do seu empreendimento (de acordo com o zoneamento 

agrícola). Este seguro é para todo o Estado e é obrigatório para todos os mutuários. 

A Garantia Safra é um programa do governo federal, mas que exige parceria 

entre Estados, Municípios e produtores. É específico para o Semiárido Nordestino, 

beneficia as culturas de milho, feijão algodão e mandioca. Esta garantia serve aos 

agricultores que não fizeram financiamento. Em caso de frustração de safra, o 

agricultor recebe uma bolsa de R$ 550,00. 

É necessária a contrapartida de todas as entidades: produtor 1% = R$ 5,50, 

município 3% = R$ 16,50 e estado 6%= R$ 33,00, totalizando 10% = R$ 55,00 e o 

fundo paga R$ 500,00. Também é necessário atender às normas do MDA, ocorrer a 
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adesão nos três níveis já citados e o depósito da contrapartida em tempo 

devidamente estipulado pelo MDA. 

Desde o primeiro ano desta ação, vem crescendo significativamente a adesão 

de agricultores e municípios, além do número de cotas para o Estado. Na safra 

2008/2009 estão inscritos aproximadamente 55 mil agricultores familiares em 90 

municípios. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, órgão executor do programa no 

Estado, tem mostrado aos municípios, principalmente os localizados no semi-árido, 

a importância da adesão a esta importante ação do governo federal.  

A intervenção fundiária no Estado ocorre através do acesso à terra,  conforme 

determina o Plano Nacional de Reforma Agrária, que se estrutura em 03 vertentes 

abaixo-relacionadas:  

 INCRA - Desapropriação de imóveis que não cumprem o seu objetivo 

social. Este processo tem se dado de forma muito lenta em função das 

contestações jurídicas que envolvem uma desapropriação no âmbito 

federal.   

 PCPR E CAF - Nestas duas linhas de crédito o processo ocorre sem litígio, 

através do simples processo de compra e venda. Tem sido significativo o 

número de propriedades adquiridas. Além da aquisição da terra são 

realizados pequenos investimentos em infraestrutura e produções iniciais 

que permitem a sobrevivência da família.  Estes beneficiários estarão 

habilitados a solicitar o primeiro financiamento creditício, o PRONAF A. 

As ações de infraestrutura territorial, a partir de 2003, tiveram o foco 

totalmente modificado. Com o surgimento da SDT no âmbito do MDA, estas ações 

saíram da prerrogativa municipal e foi instituída a Programação Territorial. No 

período de 2003 a 2008 foram programadas ações que totalizam R$ 28.616.261, 61 

para melhoria da infraestrutura de apoio à agricultura familiar: construção da 

agroindústria do caju, da mandioca, unidades demonstrativas, aquisição de 

máquinas, equipamentos, tratores e veículos.  

Foram disponibilizados também recursos para as entidades não-

governamentais objetivando a capacitação de produtores e das institucionalidades 

que estão sendo implantadas nos territórios. São trabalhados no Estado cinco 

territórios (Entre Rios. Carnaubais, Vale do Rio Guaribas, Serra da Capivara e 

Tabuleiro Alto Parnaíba), que beneficiam 115 municípios.  
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O foco da ação territorial é a organização da produção, aumento da renda 

familiar, geração de emprego e o desenvolvimento da cidadania.  Os territórios Entre 

Rios, Carnaubais, Vale do Guaribas e Serra da Capivara estão contemplados na 

Política de Territórios da Cidadania do governo federal.   

Para o exercício de 2009, foram acrescidos mais três Territórios: Cocais, Vale 

do Canindé e Vale do Sambito. 

As principais dificuldades no planejamento e execução das ações territoriais 

diagnosticadas pela Secretaria Executiva foram: 

 Ineficiência dos Colegiados Territoriais em função do grande número de 

municípios, participantes e contínuas mudanças de participantes, 

ocorrendo descontinuidade da programação, consequentemente não há 

interação dos grupos, aglomerados e entidades. 

 Fragilidade do MDA no acompanhamento e realização destas plenárias. 

Não existe pessoal nem recursos financeiros para realização das mesmas. 

 Recursos insuficientes para atender ao grande número de municípios na 

área do Território. 

 Falta de qualificação dos projetos demandados pelos respectivos 

Conselhos. 

 Falta de visão e de entendimento dos participantes do processo de 

desenvolvimento territorial. 

 Inexpressividade na participação do município. 

 

O CEDERPA, órgão maior que dita as diretrizes no Estado, aprova e 

homologa as ações no âmbito do desenvolvimento rural sustentável, é constituído de 

13 órgãos e atualmente é presidido pelo Secretário de Desenvolvimento Rural. 

Necessita de definições mais dinâmicas das políticas públicas voltadas para o setor 

primário, junto à agricultura familiar ou a outras atividades agrícola ou não-agrícolas, 

que sejam importantes para o desenvolvimento sustentável do município. São 

participantes do CEDERPA; SDR, FETAG, APPM, CEPAC, MST, BNB, SINTERPI, 

OCEPI, CPT, INTERPI, MAPA, BEP e EMBRAPA. 
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4.2.1 Crédito para custeio e investimento e categorias de produtores beneficiados 

 

A figura 15 apresenta informações sobre o PRONAF no Território de 

Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas e do Aglomerado 12, no período de 2000 a 

2007, com base nos dados da SAF, informando o número de contratos e montante 

em recursos, em cada município dos Aglomerados e por ano fiscal. O PRONAF teve 

início efetivamente em 1996, mas só foi possível ter acesso a dados efetivos a partir 

de 2000, mas só existem algumas informações referentes ao ano de 1999 de alguns 

municípios. 

Como mostra a figura 15, 41,74% dos contratos ocorridos em 2000, foram 

realizados pelo município de Geminiano, seguido de Picos, com 29,93% e São José 

do Piauí, com 29,93%. 

Em 2001, o percentual de contratos com o PRONAF começa a ganhar mais 

expressividade nos municípios do Aglomerado 12. Bocaina lidera com 27,63%, 

seguido de Sussuapara com 12,04%, São João da Canabrava com 11,83%, Santo 

Antônio de Lisboa com 10,22%, Vera Mendes com 8,92%, Picos com 8,17%, 

Geminiano com 6,24% e os outros municípios com variação de 0,86% a 4,19%. 
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TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO RIO GUARIBAS-AGLOMERADO 12

NÚMERO DE CONTRATOS DO PRONAF POR ANO E MUNICÍPIO
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Figura 15: Aglomerado 12- Número de contratos do PRONAF por município e 

ano fiscal 
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Em 2002, o município de Itainópolis aparece com 45,56% de contratos, Vera 

Mendes com 10,86%, São João da Canabrava com 10,37%, Santo Antonio de 

Lisboa com 7,16%, Bocaina com 6,30% e São Luís do Piauí com 6,30%. Nos outros 

municípios, os índices variam de 1,19% a 5,0%. Em 2003, Bocaina lidera com 

18,59%  de contratos, Geminiano com 17,09%, Picos com 11,92%, Sussuapara com 

9,30% e Santo Antonio de Lisboa com 7,36%. Nos outros municípios, a variação foi 

de 2,99% a 6,49%, superior aos anos anteriores. 

Em 2004, o município com maior percentual de contratos foi Itainopólis com 

19,91%, seguido de Bocaina com 13,87%, Picos com 13,50%, Santo Antonio de 

Lisboa com 9,10% e Dom Expedito Lopes com 8,70%. Nos outros municípios, a 

variação foi de 1,65% a 6,73%. Em 2005, o município que liderou o percentual de 

contratos foi Picos, com 24,09%, Dom Expedito Lopes com 15,21%, Santana do 

Piauí com 11,19%, Santo Antonio de Lisboa 8,12% e Bocaina com 6,91%. Nos 

outros municípios, a variação foi de 1,83% a 5,64%. 

Em 2006, o município com maior percentual de contratos foi São José do 

Piauí, com 17,90%, seguido de Itainopólis com 15,01%, Dom Expedito Lopes com 

14,11%, Santo Antonio de Lisboa com 8,78% e Picos com 8,40%. Nos outros 

municípios, a variação foi de 2,87% a 6,16%. Em 2007, o maior percentual de 

contratos foi 18,99%, Picos com 14,56%, Dom Expedito Lopes com 13,28% e São 

Luís do Piauí com 8,41%. Nos demais municípios a variação foi de 1,69% a 7,87% 

no número de contratos.  

Sobre o montante aplicado nos municípios do Aglomerado 12, em 2000 

destacaram-se: Geminiano com 70,83% e Picos com 10,51%; em 2001, Bocaina 

com  46,56% e Geminiano com 20,68%; em 2002, Itainópolis com 39,97% e Bocaina 

com 10,86%; em 2003, Geminiano com 15,37%, Dom Expedito Lopes com 15,02%, 

Santo Antonio de Lisboa com 11,54%, Itainópolis com 11,22%, Picos com 11,26 e 

Bocaina com 10,97% . Em 2004, Itainópolis com 19,63%, São João da Canabrava 

com 16,71%, Picos com 15,93% e Santo Antonio de Lisboa com 10,31%; em 2005,  

Picos com 24,76%, Itainópolis com 12,77% e Dom Expedito Lopes com 11,79%; em 

2006, Itainópolis com 17,66%, Santo Antonio de Lisboa com 16,34%, Dom Expedito 

Lopes com 15,68% e Picos com 12,93%; em 2007, Picos com 18,81%, Itainópolis 

com 13,93%, Dom Expedito Lopes com 11,85% e Geminiano com 10,28%.   
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A variação em número de contratos nos municípios do Aglomerado 12, no 

período analisado, pode ser atribuída a vários fatores: o interesse do agricultor em 

obter o financiamento, o retorno do que foi aplicado, o índice de adimplência por 

cada município, uma vez que ao chegar a um percentual de 15% de inadimplência, 

há a suspensão dos créditos do PRONAF, se estendendo aos agricultores familiares 

de todos os grupos até que haja a renegociação da dívida. 

Constatou-se através das entrevistas com os agricultores familiares, os 

presidentes de Sindicato dos Trabalhadores Rurais e o Gerente o BNB, que 90% 

dos contratos do PRONAF são realizados pelos agricultores familiares do Grupo B, 

que são os que auferem menor rendimento familiar, com a prática da agricultura 

familiar de subsistência em pequenas propriedades, parceiros, arrendatários e que 

recebem o menor crédito agrícola de (R$ 1.560,00 até 2007/2008), com carência de 

dois anos para pagar. 

O público-alvo classificado como grupo B é constituído pelas famílias dos 

agricultores mais carentes, a maioria têm acesso limitado aos meios de produção, 

são carentes de organização, têm pouca terra, são sem-terra ou estão ocupando-a 

de forma precária, com baixos ou inexistentes níveis de integração ao mercado 

local, alto índice de analfabetismo e exercício da cidadania insuficiente, mesmo que, 

em sua forma mais simples, como a identificação pessoal. Por esses motivos, esse 

grupo é clientela potencial para políticas públicas compensatórias (BASTOS, 2005). 

Esse grupo de agricultor não pode realizar mais de três operações de crédito 

e devem amortizar cada uma delas no prazo máximo de dois anos. A partir da 

primeira operação de crédito, o agricultor familiar poderá credenciar-se a 

financiamento na condição dos demais grupos subsequentes, desde que sua renda 

passe a ser compatível com a daqueles grupos do PRONAF. (BASTOS, 2005) 

Habituadas com sua permanente exclusão das políticas de promoção e 

sujeitas aos favores eventuais e clientelistas, poucas vezes essas famílias são 

despertadas ou estimuladas a fazer esforços no sentido de modificar a trajetória de 

sua vida. A falta de informação, o isolamento e, muitas vezes, o fato de estar 

localizadas em áreas de acesso precário contribuem para dificultar ou impedir a 

ação de mediadores que possam conceder-lhes uma oportunidade de mudanças 

nas suas condições de vida. (BASTOS, 2005) 
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Percebe-se a intenção do PRONAF de incluir no mercado os agricultores 

familiares em melhores condições socioeconômicas e manter os excluídos em 

situações precárias, pois estes não recebem incentivos suficientes para sair das 

condições de pobreza e exclusão a que estão submetidos. As linhas de créditos 

para os grupos do PRONAF A e B podem ser incluídas dentro das políticas públicas 

assistencialistas e compensatórias. A afirmação pode ser comprovada pelo 

montante do crédito (considerado de custeio) destinado ao grupo B, pois os 

empréstimos variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00 por operação com carência de até 

dois anos e com bônus de adimplência.  

Outro complicador, além do baixo valor do crédito, é a concentração dos 

recursos somente na linha de custeio. As outras linhas de ação praticamente não 

existem no Território estudado, porque, de acordo com o programa, os créditos 

destinados ao grupo B são somente para custeio da produção voltada para 

subsistência da família. 

O número de contratos vem aumentando nos últimos anos no Aglomerado 12, 

sendo a maior representatividade o município de Picos, o maior do Aglomerado em 

todas as atividades econômicas e em população rural e urbana, ponto de 

convergência e mobilidade da população dos municípios vizinhos. Nos municípios 

do Aglomerado 12, predomina a população rural, à exceção dos municípios de 

Picos, Dom Expedito Lopes e Santo Antonio de Lisboa. Pelo resultado dos últimos 

Censos (2000-2007), a tendência no Aglomerado é a manutenção da população no 

espaço rural, conforme foi exposto no capítulo 3. 

É interessante comparar o número e o percentual de contrato entre os 

Aglomerados que fazem parte do Território Vale do Guaribas, entre os anos de 2000 

e 2003, como se verifica na tabela 24. Apesar do maior número de municípios estar 

concentrados no Aglomerado 12, em 2000, o maior percentual de contratos foi para 

o Aglomerado 13; em 2001,  para o Aglomerado 15; e em 2002, o Aglomerado 12 

começa a se destacar com 30,72% dos contratos. 
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Tabela 24: Território Vale do Guaribas: número e percentual de contratos do PRONAF 
por Aglomerado e ano fiscal: 2000-2003 

 

Ano 2000 2001 2002 2003 

Aglomerado N % N % N % N % 

12 872 10,96 930 20,60 1.620 34,46 1.603 30,72 

13 2.778 34,94 489 10,83 672  14,29           877 16,81 

14 1.572 19,77 790 17,50 1.216 25,86 1.211 23,21 

15 2.727 34,30 2.305 51,06 1.193 25,37 1.526 29,25 

TOTAL 7.949 99.97 4.514 99.99 4.701 99,98 5.217 99,99 

Fonte: BACEN, BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB, BN e BNDES.  

  

Em 2004, a liderança retorna para o Aglomerado 15 com 30,66%, que 

manteve equilíbrio com relação aos outros Aglomerados. Em 2005, a liderança 

passa a ser do Aglomerado 13, com 30,34%; em 2006, o Aglomerado 12 retoma a 

liderança com 33,50%, e permanecendo até 2007 com um percentual de 31,35%. 

Tabela 25. 

 

Tabela 25: Território Vale do Guaribas: número e percentual de contratos do PRONAF 
por Aglomerado e ano fiscal: 2004-2007 

 

Ano 2004 2005 2006 2007 

 

Aglomerado N % N % N % N % 

12 3.505 25,89 3.387 22,50 4.430 33,50 3.139 31,35 

13 2.974 21,76 4.567 30,34 1.801 13,62 1.801 17,98 

14 2.907 21,47 3.811 25,32 4.274 32,32 2.311 23,08 

15 4.152 30,66 3.283 21,81 2.715 20,53 2.761 27,57 

TOTAL 13.538 99,78 15.048 99,97 13.220 99,97 10.012 99,98 

Fonte: BACEN, BANCOOB, BANSICREDI, BASA, BB, BN e BNDES.  

 

Essa variação em número de contratos do PRONAF entre os Aglomerados 

que compõem o Território Vale do Guaribas pode ser explicada a partir da extensão 

territorial dos municípios, da quantidade de agricultores familiares dispostos a ter 

acesso ao crédito, do tipo de cultura dos municípios, pois algumas têm maior valor 
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comercial, como o caju e o feijão; dos incentivos dos mediadores do programa 

(EMATER e Bancos), do interesse dos prefeitos dos municípios, do índice de 

inadimplência dos agricultores e do retorno do investimento. 

Quando se passa a analisar o número de contratos e montante de crédito do 

PRONAF por enquadramento e ano fiscal nos municípios do Aglomerado 12 e do 

Território entre os anos de 2000 e 2007, percebe-se claramente a concentração do 

número de contratos nos grupos B e C, respectivamente, em virtude de predomínio 

de agricultores familiares de baixa renda no Território e das suas reduzidas 

condições socioeconômicas.  Existe a presença constante de contratos do grupo A e 

A/C em que estão inseridos os assentados. O grupo D também aparece, mas em 

menor quantidade em todos os municípios, em virtude da baixa renda dos 

agricultores familiares ao se enquadrarem nos grupos do Programa.  Apêndice C em 

anexo. 

É interessante constatar que o volume de recursos se torna maior para os 

grupos C e D, embora com menor número de contratos, em virtude do reduzido valor 

do empréstimo do PRONAF, especialmente para o grupo B, o mais pobre e em que 

se concentra a maioria dos agricultores familiares do Aglomerado 12, do Território e 

da Macrorregião do Semiárido piauiense. Para estes, os recursos disponíveis são 

utilizados para compra de pequenos animais (galinha, porco, ovelha) que são 

utilizados para venda na época de pagamento do empréstimo e venda em situações 

emergenciais, como doença de algum membro da família. São utilizados também 

para sobrevivência quando vendem para comprar os produtos não produzidos pela 

família. 

Ainda com base nos dados do Apêndice B em anexo, verifica-se, que nos 

municípios do Aglomerado 12, existem assentamentos de reforma agrária tanto do 

governo federal como do estadual, destaca-se o volume de crédito no grupo A e A/C 

nos municípios de Bocaina, Geminiano, São João da Canabrava, Itainópolis e Dom 

Expedito Lopes. Os agricultores incluídos no grupo A e A/C não aparecem nos 

municípios de São José do Piauí, São Luís do Piauí, Sussuapara, Vera Mendes, 

Aroeira do Itaim, Santana do Piauí, Picos e Paquetá. Isto significa que nestes 

municípios não existem agricultores familiares assentados da reforma agrária. 

Nas informações apresentadas no Apêndice B em anexo, sobre o volume de 

crédito para custeio e investimento por ano, por mês de concentração dos mesmos, 
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nos municípios do Aglomerado 12, o acesso ao crédito ocorre nos meses de outubro 

de um ano a março do ano seguinte, que corresponde ao período de preparação da 

terra, do plantio e da manutenção da lavoura até o período da colheita (entressafra). 

Coincide também com o período chuvoso no semiárido que geralmente vai de 

dezembro a abril e nem sempre ocorre de forma regular e bem distribuída na região. 

Dos 20 agricultores familiares entrevistados no Aglomerado 12, quando se 

perguntou sobre a situação da posse da terra em que vivem e trabalham, 30% 

responderam que receberam de herança, 25% compraram-na com recursos próprios 

e 5% compraram com financiamento do governo, conforme Quadro 5. Dos não 

proprietários, 20% vivem em propriedade da família (sogro, pais, irmãos), 10% são 

assentados e 10% comodatários. 

 

 

 Situação F % 

Proprietários Compra da terra com recursos 

próprios 

5 25 

 

5 

 

 

30 

Compra da terra com 

financiamento do governo 

1 

Herança 6 

Não-proprietários Propriedade da família 4 20 

10 

10 

 Assentados 2 

 Comodatários 2 

Total  20 100 

Quadro 5: Situação dos agricultores familiares do Aglomerado 12 com relação à 
posse da terra 

Fonte: Pesquisa Direta, Julho de 2008 

 

Os dados mostram que a propriedade familiar e a herança ainda são as 

maiores formas de acesso à terra no semiárido, fato comprovado pelo INCRA na 

elaboração do II Plano Estadual de Reforma Agrária do Estado do Piauí. A presença 

de assentados ainda é muito tímida na região e a permanência de relações de 

trabalho não-capitalistas é reforçada pela presença do comodatário (parceiros, 

meeiros), que, não tendo a posse, procuram o proprietário da terra em que 
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trabalham e solicitam a autorização do dono através de documento registrado em 

cartório para terem acesso ao crédito do PRONAF somente para custeio. 

Em entrevista à Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Projetos de 

Assentamento, perguntou-se sobre a existência de assentamentos rurais nos 

municípios do Aglomerado 12. Ela respondeu que só existem três: Lagoa do 

Cajueiro, em Bocaina, Barreiras e União, em Geminiano. Sobre o acesso aos 

recursos do PRONAF pelos assentados, a mesma informou que somente os 

assentados de Lagoa do Cajueiro e de Barreiras receberam recursos do PRONAF A. 

O outro ainda está em fase de estruturação pelo INCRA, para depois passar a ter 

acesso aos recursos do PRONAF A. 

Antes o sistema de crédito e financiamento dos assentados era realizado pelo 

PROCERA, mas, com a criação e ampliação do PRONAF, aquele foi substituído 

pelos grupos do PRONAF A e PRONAF C. A entrevistada não vê nenhuma 

diferença entre os dois programas com relação aos assentados da reforma agrária, 

uma vez que ambos trabalham com recursos da União, com juros diferenciados, 

prazos de carência maiores e o rebate na ocasião do pagamento. 

Na entrevista com um grupo de agricultores familiares do Assentamento 

Lagoa do Cajueiro, que já tiveram acesso a créditos do PRONAF A e C, organizados 

pelo INCRA no município de Bocaina e, segundo os assentados, considerado 

“modelo” no Estado do Piauí, pôde-se constatar as dificuldades e alguns avanços na 

vida dos agricultores familiares assentados no Aglomerado 12.  

As maiores dificuldades relatadas pelos assentados são: 

1. O não-recebimento de recursos para construção das cisternas e 

reestruturação das casas; 

2. Burocracia na liberação de recursos; 

3. Falta de assistência e acompanhamento do INCRA; 

4. A energia da CEPISA está irregular (não faz leitura e cobra qualquer valor, 

foi colocado energia comercial para funcionamento dos poços e está muito 

caro); já foi solicitado à CEPISA para regular o valor da energia e mudança 

para rural; 

5. Falta de acesso ao projeto Semiárido; 

6. Precariedade da estrada para escoamento da produção dos assentados. 
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O assentamento fica a uns 18 km da cidade de Bocaina, e o acesso é feito 

através de estrada carroçal que dificulta o acesso de transportes, com exceção de 

caminhões. O mesmo possui 150 famílias assentadas e documentadas pelo INCRA 

organizadas em Associação. O patrimônio da Associação é formado por: 1 trator, 1 

caminhão para o escoamento da produção para as cidades de Picos e Santo 

Antonio de Lisboa e transporte dos associados para a cidade de Bocaina. 

A Associação foi fundada em 1989 para organização e assentamento dos 

agricultores que já trabalhavam, ocupavam a terra e buscavam a sua posse. O 

cadastramento da área do Assentamento junto ao INCRA ocorreu em junho de 

1997.  A área do Assentamento é de 5 mil hectares, cada família tem direito a 25 

hectares e 800 hectares são destinados à reserva ambiental, além da área 

comunitária. 

A produção agrícola não é suficiente para o abastecimento das famílias, pois 

mesmo os produtos como feijão, milho, goma e farinha, que são produzidos pelos 

assentados, são comprados na cidade para o consumo das famílias durante a 

entressafra. Os produtos mais cultivados são: caju, feijão, mandioca e milho. A 

criação de animais é realizada para abastecimento da família e venda para suprir 

necessidades imediatas.  

Predomina mais a criação de pequenos animais (ovinos, suínos e galinhas) 

além de uma reduzida criação de bovinos. Existe a comercialização dos produtos 

entre os próprios assentados e a maior parte da renda é proveniente da agricultura. 

Alguns assentados trabalham com diaristas no próprio Assentamento. 

Foram construídas no Assentamento, pelo projeto do INCRA, 150 casas com 

banheiro, para as 150 famílias assentadas. Lá já existem atividades comerciais e 

não-agrícolas como: bares, clube, e pequenos comércios. Alguns assentados não 

produzem na terra e 90% possuem aposentadoria rural. Os que não produzem na 

terra, segundo o Presidente da Associação, não têm interesse, realizam pequenas 

atividades comerciais e a maioria já está aposentadas. 

Como infraestrutura básica o assentamento possui energia elétrica, uma 

escola de primeira a quarta série do ensino fundamental, água encanada 

proveniente de poço tubular, prédio sede da associação e uma quadra esportiva em 

construção. A partir do ensino fundamental e do ensino médio, as crianças e 
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adolescentes se deslocam diariamente para estudar na cidade de Bocaina, usando 

uma D-20, o carro da Associação e automóveis de alguns assentados. 

Os projetos desenvolvidos pelo INCRA estão parados e os recursos 

acessíveis atualmente são via PRONAF A, para os que estão adimplentes, e alguns 

agricultores estão há 2 anos sem ter acesso a recursos para custeio e investimento, 

por estarem inadimplentes. 

Os assentados consideram positiva a vida no Assentamento, pois tem a 

posse da terra, seu local de trabalho. O cultivo dos produtos depende do período 

chuvoso, não existe irrigação, nem assistência técnica, pois segundo os assentados, 

o INCRA não está prestando assistência devida. 

Mesmo com a posse da terra e a regulamentação do Assentamento, a 

produção das famílias não é suficiente para a sua sobrevivência. A falta de 

acompanhamento pelo INCRA e de políticas públicas mais eficientes dificulta a vida 

e a autonomia das famílias. Percebe-se pela fala dos agricultores a importância da 

aposentadoria rural para a sobrevivência deles. A produção individual por agricultor 

varia muito: uns produzem muito e outros não produzem quase nada, pois, segundo 

eles uns não têm interesse em produzir e outros já vivem de pequenos comércios e 

aposentadoria rural. Os créditos do PRONAF C só estão acessíveis aos assentados 

adimplentes. 

Esse fato mostra que além da posse da terra, deve existir o acompanhamento 

técnico e de uma equipe de profissionais (agrônomos, sociólogos, pedagogos, 

assistente social, enfermeiros e técnicos agropecuários) para que os assentados 

possam produzir e ter condições de viver com dignidade. 

Para os Secretários Municipais de Agricultura entrevistados, em virtude da 

falta de acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos do Pronaf, os 

índices de inadimplência são elevados na maioria dos municípios e isto prejudica os 

agricultores adimplentes, pela suspensão do crédito no município. Não existe 

incentivo à diversificação de novos produtos agrícolas nos municípios, exceto para o 

cultivo do caju, que, pela castanha tem grande valor comercial. 

O PRONAF Mulher, no município de São José do Piauí, destaca-se pelos 

investimentos na criação de galinha, e o PRONAF D (marido e mulher: agroindústria 

e casa de farinha) são exceções, pois, nos outros municípios, raramente se encontra 

contratos do PRONAF Mulher.  
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Na concepção do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais dos 

Municípios do Aglomerado 12, o grupo de agricultores familiares que tiveram e têm 

mais acesso aos recursos do PRONAF, representa um percentual de 90% e estão 

inseridos no Grupo B, têm pouca terra (entre 3 a 15 hectares), outros não têm a terra 

(arrendatários, comodatários) e muitos que moram na terra não têm a 

documentação legal, principalmente se a terra é da família ou proveniente de 

herança. Mesmo assim, eles destacam a presença dos agricultores do grupo C em 

seis municípios, o que é considerado um fator positivo pelo maior número de 

recursos investidos. 

Segundo o Gerente do PRONAF do BNB- Agência Picos, o AGROAMIGO, é 

um atalho para melhor aplicação e acompanhamento dos recursos do PRONAF B 

nos municípios. É um programa de microcrédito rural com o acompanhamento de 

técnicos agropecuários de uma empresa terceirizada pelo BNB, que acompanha 

desde a elaboração do projeto, liberação do crédito, aplicação e acompanhamento. 

(Funcionário do BNB da Agência de Picos). Foi implantado a partir de 2007 e já 

conseguiu reduzir bastante a inadimplência. 

Na Agência do BNB de Picos, existem dois gerentes exclusivos para atender 

à demanda do PRONAF no Território. A demanda é muito grande para atendimento 

por uma única agência do BNB, já que o Banco do Brasil quase não participa do 

PRONAF A e B. Percebe-se uma falta de interesse do BB em trabalhar com o 

PRONAF nos grupos A e B.   

O AGROAMIGO é composto por uma equipe de técnicos agropecuários que 

visitam as comunidades e todos os clientes fazendo acompanhamento e avaliação. 

Só existem 05 técnicos para atender a 25 municípios de um total de 39 no Território,  

um número insuficiente para atender à demanda.  

No PRONAF B, o gerente vai até às comunidades para o atendimento aos 

agricultores familiares e encaminhar todo o processo para o acesso ao crédito. O 

agricultor só vem ao Banco no dia de receber o financiamento. Para o pagamento é 

emitido um carnê que pode ser pago em casas lotéricas. No PRONAF A/C, existem 

as Associações dos Assentamentos que recebem o gerente e facilitam o acesso dos 

assentados aos créditos.  

Existe uma expectativa de implantação do AGROAMIGO para agricultores do 

PRONAF B, pelo Banco do Nordeste, que destina técnico para orientação às 
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famílias, elaboração e acompanhamento da implantação do projeto, trazendo uma 

perspectiva de agilizar a elaboração dos projetos e a liberação dos recursos com o 

devido acompanhamento de sua aplicação pelo agricultor familiar. 

A carência de assistência técnica ao agricultor familiar é apontada pelos 

entrevistados como o grande entrave para uma melhor utilização dos recursos do 

PRONAF. 

Pelo acompanhamento do Secretário de Políticas Agrícolas da FETAG, as 

categorias de agricultores familiares que tem tido maior acesso aos recursos do 

PRONAF têm sido os grupos A (assentamentos) e B (mais baixa renda). 

Sobre a nova regionalização do Estado, o mesmo respondeu que a FETAG 

trabalha com os Territórios e com os Municípios, colaborando com a regionalização 

para fins de ação das políticas públicas. 

Durante a pesquisa, percebeu-se que a divisão territorial (do Estado em 

Territórios) só funciona para fins de aplicação de políticas públicas, os recursos 

continuam beneficiando os que têm mais. Além do mais, as relações sociais, 

econômicas e políticas existentes entre os municípios do Aglomerado já estavam 

fortalecidas antes do PRONAF, em especial pela estreita relação dos outros 

municípios com a cidade de Picos.  

O que o Estado denomina de Território corresponde uma mesorregião e o 

Aglomerado, corresponde à microrregião. É um instrumento de planejamento para 

as políticas do Estado, através das políticas públicas recentes de planejamento e 

desenvolvimento territorial. Neste trabalho, parte-se do princípio que o conceito de 

território necessita ser compreendido como território usado, não o território em si. O 

território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e 

imateriais, da existência humana e do exercício da vida. Onde existem relações de 

poder, de conflito entre os grupos sociais, mas também de troca, de cooperação, de 

solidariedade e de inter-relação com outros territórios. Dessa forma, a concepção de 

território do Estado do Piauí parte das bases físicas (as bacias hidrográficas) e de 

uma visão cultural. 

A partir das informações obtidas com os sujeitos da pesquisa e os dados da 

SAF sobre o PRONAF no Aglomerado, verificou-se que: 

1. A maioria dos agricultores familiares beneficiados pelos créditos está 

inserido no grupo B, seguido pelos do grupo C. Os do grupo B são  
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agricultores que antes não tinham acesso a crédito em banco oficial e, 

com o programa, passam a tê-lo. Isto resgata um pouco da sua autoestima 

em relação à sua capacidade de produção e valorização como cidadãos. 

2. Houve uma inserção dos agricultores familiares mais pobres e sem acesso 

à posse da terra e a serviços bancários, nas linhas de crédito, o que 

anteriormente era impossível, porém esta inserção valoriza o agricultor e 

incentiva-o  a produzir. 

3. Passa a existir maior circulação de recursos entre a população do espaço 

rural e entre o rural e o urbano, com os recursos financeiros adquiridos, 

com os quais são comprados produtos e animais, tanto no comércio da 

cidade sede do município como em cidades vizinhas. 

4. Há a insuficiência de agências bancárias para atender à demanda dos 

pronafianos, além da falta de acompanhamento aos agricultores familiares 

na aplicação dos recursos. Ainda não existem profissionais e empresas 

capacitadas no Território para atender a essa demanda. 

 

Mesmo com as deficiências do programa, os recursos geraram maior 

dinamismo econômico no espaço rural e nas cidades sedes dos municípios, em 

virtude da aplicação dos recursos na aquisição de produtos e serviços pelos 

agricultores familiares, tendo como exemplo a venda e compra de pequenos animais 

(galinha, frango, ovelha, cabra e porco), além do consumo de alguns serviços: 

utilização de casa lotérica, agências de correios, serviços bancários, surgimento de 

pequenas empresas de transporte para deslocamento de pessoas, em especial para 

a cidade de Picos, onde é realizado o saque do empréstimo, pagamento das 

parcelas e acesso a serviços de maior complexidade. 

 

4.2.2. Geração de trabalho e renda no espaço rural, diversificação, aumento da 

produção e comercialização dos produtos da agricultura familiar  

 

Segundo o coordenador Regional do EMATER-PI no Território Vale do Rio 

Guaribas, após a implantação do PRONAF, houve uma diversificação no cultivo de 

algumas espécies, tais como: caju na agricultura e na pecuária, a criação de 

pequenos animais: ovinos, caprinos, suínos e galináceos e ainda, o incremento de 
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alguns produtos agrícolas: mel, suco, cajuína, doces de banana e de goiaba. Está 

em processo de expansão a implantação e substituição do cajueiro anão pelo nativo, 

com a utilização de cinco clones. 

A comercialização da produção de algumas unidades da agricultura familiar 

do Território é realizada pela compra direta através da CONAB, realizada pelos 

governos federal e estadual e apoio ao PAA, com a doação de alimentos a famílias 

assentadas. O destino da maior parte dos produtos é o mercado local e regional. A 

exceção para o mel e a castanha que são exportados para o mercado externo: 

Europa e Estados Unidos. 

Não houve modificações com relação à mecanização na agricultura, pois 

existe o predomínio da mão-de-obra familiar e uso de tecnologias mais tradicionais 

com utilização da tração animal, mais viável para a pequena propriedade e a 

agricultura familiar. O aumento da produção e a melhoria das condições de vida dos 

agricultores familiares está ainda em processo e foi muito insignificante, não chegou 

ao resultado esperado pelo EMATER. Segundo o coordenador, os recursos do 

PRONAF contribuíram para o acesso a recursos financeiros, acesso à terra e lastro 

de garantia para a safra. 

Na concepção do Secretário Estadual da Executiva do PRONAF, o governo 

necessita fortalecer as Secretarias Municipais de Agricultura, dotando-as de 

recursos materiais e pessoais necessários para o acompanhamento da agricultura 

familiar que, na opinião do entrevistado, fornece de 70% a 80% da produção de 

alimentos do país.  

Com relação à geração de trabalho e renda no espaço rural, o entrevistado 

explica que elas são restritas em função das falhas apontadas anteriormente no 

programa. O maior número de contratos no estado é do grupo B, o mais pobre e 

descapitalizado, que utiliza os recursos do programa para custear seu trabalho 

durante o período do preparo da terra para plantar, pois até as sementes são 

distribuídas pelo governo.  

Ele ainda tem o rebate (desconto) e o período de carência para pagamento do 

empréstimo obtido. Mesmo com essas facilidades, o índice de inadimplência do 

agricultor familiar ainda é muito alto e os recursos do PRONAF B estão suspensos 

em 183 municípios do Estado por falta de pagamento dos empréstimos. Em março 

de 2009, o governo convocou os agricultores familiares inadimplentes para 
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renegociarem suas dívidas com o apoio das Prefeituras dos Municípios. 

Mesmo diante de todas as falhas, o entrevistado considera o PRONAF um 

programa que tem potencial para deslanchar com as devidas correções e 

adequações pelo governo federal e defende a necessidade de um posicionamento 

da FETAG como representante dos trabalhadores da agricultura, pressionando por 

mudanças no sentido da municipalização da agricultura. 

Na pesquisa realizada com 20 agricultores familiares, dos municípios do 

Aglomerado 12, pode-se constatar o que significa ser um agricultor familiar na 

concepção deles, pois além do enfoque da reprodução familiar e dos valores, 

predomina o sentimento de pertencer à terra, nela trabalhar, retirar a subsistência da 

roça, a continuidade da própria família e a vivência da agricultura como se pode 

observar no quadro 6.  

A roça tem um grande significado na vida do agricultor familiar, pois é dela 

que ele retira seu sustento e nela repassa os ensinamentos aos filhos. O que se 

verifica pela fala dos entrevistados é que a denominação agricultor familiar é mais 

recente, pois, em políticas anteriores, eles eram denominados de lavradores e o 

primeiro nome está permeado de ideologias das políticas públicas do Estado, no 

sentido de que o agricultor familiar é considerado no programa como um pequeno 

empresário, que administra seu negócio e que vai se inserir no mercado. 
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Município 

 

 

Agricultor Porque se Considera 

Agricultor Familiar 

 

Destino da Produção 

 

Local da Comercialização dos 

Produtos 

 

Aroeira do 

Itaim 

A Planta e a família é de 

agricultores 

Consumo da família e vende o 

excedente. 

Na feira de Picos 

Bocaina B Vivem da roça Consumo da família e dos 

animais. 

Vende leite na cidade de 

Bocaina 

C Vive da roça Consumo da família e vende o 

excedente 

Venda na propriedade para 

comerciante atravessador  

Dom 

Expedito 

Lopes 

 

D Sim  Consumo da família Não comercializa 

E Sim  Consumo da família e vende o 

excedente 

Aos comerciantes locais 

Geminiano F Tem a família na roça e 

produz na roça 

Consumo da família e vende o 

excedente 

Vende na feira livre de Picos e 

Jaicós 

G Vive da agricultura Consumo da família e vende o 

excedente 

Vende aos comerciantes 

atravessadores da cidade de 

Picos 

Itainópolis H Vive na terra e trabalha 

nela 

Consumo da família e vende o 

excedente 

Vende na feira livre na cidade 

de Picos 

I Trabalha na terra Consumo da família e vende Vende mel para a cooperativa 
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outra parte. em Picos e os outros produtos 

para comerciantes 

atravessadores de Picos e 

Itainópolis. 

Paquetá J Vive da roça Consumo e estoca Vende em Picos 

Picos L Trabalha na roça desde 

criança 

Consumo e venda Vende na feira da cidade de 

Picos 

Santana do 

Piauí 

M Mora na zona rural e tudo 

vem da roça 

Consumo próprio Não vende 

N Cuida da roça Consumo da família Não vende 

São João da 

Canabrava 

O Nasceu e se criou na terra Consumo próprio e vende o 

excedente 

Vende para o comerciante 

atravessador da cidade 

P Só trabalha na roça e 

passa o ensinamento aos 

filhos 

Consumo e venda Vende para comerciante 

atravessador da cidade 

São José do 

Piauí 

Q Sobrevive da roça Consumo próprio e venda Vende na porta para 

comerciantes atravessadores 

São Luís do 

Piauí 

R Vive da roça Consumo próprio e venda Venda para comerciantes em 

São João da Canabrava 

Vera Mendes S Sim, vive da roça Consumo da família Não vende 



 

 

 

242 

T Sobrevive da agricultura Consumo da família e vende o 

excedente 

Na cidade e em Jaicós para os 

comerciantes locais 

Quadro 6: Agricultor Familiar- significado e destino da produção 

Fonte: Pesquisa direta aos agricultores familiares pronafianos, julho de 2008 
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          Percebe-se pela fala dos agricultores no quadro 6 que, além da sobrevivência 

da família, a produção excedente é comercializada em feiras dos municípios mais 

próximos, é vendida para comerciantes da cidade sede e das cidades vizinhas, 

mantendo a permanência do comerciante atravessador que compra o produto na 

porta do agricultor familiar por um preço baixo no período da safra para depois 

revendê-lo por preços muito maiores aos comerciantes de outros Estados. Esse 

processo de exploração e sujeição do agricultor familiar constitui uma rede88 que não 

foi amenizada pelos créditos de custeio, investimento e dotação de infraestrutura 

dos recursos proveniente do PRONAF no Território Vale do Rio Guaribas e no 

Aglomerado 12. 

O agricultor familiar não tem recursos financeiros e não dispõe de 

infraestrutura para levar diretamente seu produto para o mercado local ou regional, 

onde poderia ser vendido por preço maior. Essa é a grande falha do programa que 

ainda não criou infraestrutura nos municípios para amenizar a ação do comerciante 

atravessador que é o mais beneficiado, pois compra produtos a preços baixos e 

vende-os a preços maiores, tirando os recursos que deveriam ficar com os 

agricultores familiares. De forma indireta, os atravessadores estão se beneficiando 

dos recursos do Estado e explorando os agricultores familiares.   

Correa (1989) explica bem este fato quando afirma que o processo de 

comercialização da produção rural é muito complexo. Uma das formas mais 

tradicionais e que permanece até os dias atuais no semiárido piauiense é aquela em 

que a comercialização se realiza com a participação de numerosos intermediários 

localizados em sucessivos centros urbanos, constituindo uma cadeia urbana de 

comercialização.  

O atacadista coletor, da pequena cidade encravada em plena zona rural, tem 

uma margem de lucro ao vender a produção ao atacadista revendedor ou a uma 

usina de beneficiamento localizada em uma cidade regional; a revenda da produção 

ao industrial, exportador ou atacadista metropolitano adiciona outra margem de lucro 

ao preço pago ao atacadista coletor. Nesta cadeia de comercialização, o consumidor 

final, de localização urbana, paga ao varejista um preço muito elevado se 

                                                 
88

 Componente territorial indispensável que enfatiza a dimensão temporal-móvel do território e que, 
conjugada com a “superfície” territorial, ressalta seu dinamismo, seu movimento, suas 
perspectivas de conexão (“ação a distância”) e “profundidade”, relativizando a condição estática e 
dicotômica (em relação ao tempo) que muitos concedem ao território enquanto território-zona num 
sentido mais tradicional. (HAESBAERT, p. 286-287, 2006) 
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comparado àquele que o produtor rural, localizado no começo do processo de 

comercialização, recebeu do atacadista coletor. (CORREA, 1989) 

Dos agricultores familiares entrevistados, 35% possuem renda89 de até R$ 

1.200,00; 30% de R$ 2001,00 a R$ 2.400,00; 15% de R$ 1.201,00 a R$ 1.600,00; 

10% acima de R$ 3.400,00. Tabela 26. Percebeu-se na entrevista que os mesmos 

têm muita dificuldade em precisar a renda mensal e anual em termos monetários, 

sendo necessário pontuar o que eles produziram e o quanto venderam. Essa 

preocupação se tornou mais efetiva com a necessidade de precisar a renda anual 

para ter acesso aos recursos do PRONAF. 

 

Tabela 26: Renda familiar anual dos agricultores familiares entrevistados do 
Aglomerado 12 

       

Valor em R$ f % 

Até R$ 1.200,00 7 35 

De R$ 1.201,00 a R$ 1.600,00 3 15 

De R$ 1.601,00 a R$ 2.000,00 - - 

De R$ 2.001,00 a R$ 2.400,00 6 30 

De R$ 2.401,00 a R$ 2.800,00 1  5 

De R$ 2.801,00 a R$ 3.200,00 1  5 

De R$ 3.201,00 a R$ 3.400,00 - - 

Acima de R$ 3.400,00 2 10 

TOTAL 20 100 

Fonte: Pesquisa direta aos agricultores familiares pronafianos, Julho de 2008 

 

A origem da renda dos agricultores familiares participantes da pesquisa é 

proveniente, na sua maioria do consórcio agricultura/pecuária, seguido do programa 

federal Bolsa-Família que vem sendo considerado por muitos agricultores como a 

única renda fixa mensal, demonstrando a pobreza em que vive a maioria dos 

agricultores familiares do Aglomerado 12. Tabela 27. Destaca-se também a 

presença marcante de renda proveniente da aposentadoria rural, que tem 

amenizado a pobreza de várias famílias de agricultores familiares. 

 

                                                 
89

 Tudo que o agricultor consegue obter em produtos ou em dinheiro a partir do seu trabalho e de sua 
família. 
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Tabela 27: Origem da renda familiar dos agricultores familiares entrevistados do 
Aglomerado 12              

                                                               

Origem f 

Agricultura/Pecuária 20 

Aposentadoria Rural 02 

Bolsa-Família 13 

Comércio Informal 02 

Emprego Público 01 

TOTAL 38 

Fonte: Pesquisa Direta aos Agricultores Familiares Pronafianos, Julho de 2008 

 

Sobre as atividades implantadas na propriedade familiar após o acesso aos 

recursos do Pronaf, a principal foi a criação de gado bovino, seguido de ovinos e 

caprinos. Outros mantiveram as mesmas atividades anteriores procurando fortalecê-

las. Quadro 7 

 

Quadro 7: Atividade implantada na propriedade após utilização dos recursos do  
PRONAF 

 

Atividade f Agencia bancária utilizada f 

Nenhuma 5 Banco do Nordeste do Brasil – 

Agência de Picos 

          03 

Criação de Gado  10 

Criação de Caprinos 2 

Criação de Ovinos 5 Banco do Brasil – Agência de 

Picos 

            

20 Criação de Porcos 2 

Horta 1 

Fonte: Pesquisa direta aos agricultores familiares pronafianos, julho de 2008. 

 

A opção do agricultor familiar pela aquisição de duas ou três cabeças de gado 

bovino ocorre pela possibilidade de complementação alimentar da família com o 

consumo do leite, ajuda no trabalho da propriedade (processo de arar a terra) e 

valorização das reses para venda na época do pagamento da dívida contraída. No 

entanto, o risco de perda dos animais está levando as famílias a optar pela criação 

de animais de pequeno porte, que se reproduzem mais rápido, são mais fáceis de 

cuidar, alimentar e de vender em caso de necessidade financeira da família.         
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A partir dos resultados da entrevista com os agricultores familiares, expostos 

no Quadro 8, pode-se constatar que os recursos provenientes do PRONAF foram 

utilizados para: compra de gado (a maioria), seguida da compra de pequenos 

animais (suínos, ovinos, caprinos e galináceos) reforma de cercas, plantação de 

capim e custeio da produção. 
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Município Agricultor Utilização dos 

recursos do 

PRONAF 

Dificuldades dos agricultores 

familiares 

Benefícios do PRONAF ao agricultor 

Aroeira do 

Itaim 

A Compra de gado, 

reforma de cerca e 

plantação de 

capim 

Escassez de chuvas, baixo preço 

dos produtos, pouca renda. 

Trouxe recursos para o agricultor. 

Bocaina B Compra de gado Planta e cuida só da propriedade, 

pois não tem como pagar um 

trabalhador 

Recurso para compra de animais. 

C Compra de gado Geração de renda Investimento na compra de animais 

Dom Expedito 

Lopes 

 

D Criação de 

galinhas 

Não citou Não houve 

E Compra de porcos 

e aquisição de 

terra 

Presença do comerciante 

atravessador na compra dos 

produtos 

Melhorou a produção 

Geminiano F Compra de gado e 

porcos 

Escassez de chuvas Facilidade de crédito e o desconto 

quando vai pagar 

G Custeio da 

produção e criação 

de animais, 

Escassez de chuvas Acesso aos recursos 
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investimento na 

propriedade 

Itainópolis H Comprar caprinos Tem filhos e não tem com quem 

deixar quando vai para roça, 

custo do transporte da produção. 

Facilitou o crédito 

I Custeio da criação 

e da produção e 

investimento na 

propriedade 

Burocracia na obtenção dos 

créditos e falta de 

acompanhamento e fiscalização 

O acesso ao crédito 

Paquetá J Compra de gado Não tem Recebe o dinheiro, aplica e depois 

paga 

Picos L Compra de porcos, 

caprinos e vaca 

Tudo  Não apresentou 

Santana do 

Piauí 

N Comprou gado Não sabe Não teve, vendeu os animais para 

pagar o empréstimo 

O Comprou gado Faltam recursos e estradas Obtenção de recursos 

São João da 

Canabrava 

R Comprar animais 

de pequeno porte 

Dificuldades de transporte e não 

consegue vender a mercadoria 

O acesso ao crédito 

S Cultivo de 

melancia e tomate 

Perda da produção e dificuldade 

para pagar o empréstimo, 

escassez de chuvas e poucos 

O acesso ao crédito 
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recursos para investir 

São José do 

Piauí 

T Compra de gado Faltam recursos O acesso ao crédito 

U Compra de gado Faltam recursos para o aumento 

da produção e para movimentar 

O acesso aos recursos 

São Luís do 

Piauí 

V Compra de gado e 

reforma de cerca 

Faltam recursos e acesso a 

tecnologia 

Muito bom para quem investiu e teve 

retorno 

Vera Mendes K Compra de gado e 

ovelhas 

Criação de animais Recursos financeiros e a forma de 

pagamento 

W Compra de gado e 

ovelhas 

Crédito com dois anos de 

carência e rebate no pagamento 

Dependência do período chuvoso e 

falta de preços para os produtos. 

Quadro 8: Utilização dos recursos do PRONAF, dificuldades e benefícios para os agricultores familiares dos municípios do 
Aglomerado 12 

 
Fonte: Pesquisa direta aos agricultores familiares pronafianos, julho de 2008. 
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          Sobre as dificuldades encontradas por eles, em sua atividade, a maioria 

respondeu que é a escassez de chuvas, escassez de recursos para investir na 

propriedade e gerar mais renda, falta de recursos para o pagamento de 

trabalhadores na propriedade, burocracia na obtenção do crédito, baixo preço dos 

produtos no mercado, dificuldade de transportar a mercadoria e vendê-la no 

mercado, decorrente da falta de estradas e transportes, falta de acesso às 

tecnologias, alguns não citaram dificuldades e somente um agricultor falou que tudo 

é difícil para ele.  

No que diz respeito aos benefícios gerados pelos recursos do PRONAF, 

foram citados: o acesso ao crédito para custeio e investimentos, bom para quem 

investiu corretamente e teve retorno, a forma de pagamento dos recursos adquiridos 

e os descontos quando vão fazer o pagamento. Percebeu-se nas conversas com os 

agricultores familiares que a maioria deles mantém a concepção paternalista do 

Estado, considerando que este deveria repassar os recursos aos agricultores pobres 

sem que os mesmos tivessem que pagar-lhe. Esse fato foi reforçado no País, ao 

longo dos anos, pela forma como o Estado vem atuando na região Nordeste e no 

semiárido através das várias políticas públicas assistencialistas e de interesse 

eleitoral. Aliado a esse fato, tem-se o baixo índice de escolaridade, pobreza e falta 

de organização coletiva dos agricultores familiares.                            

Perguntou-se aos cinco secretários municipais de Agricultura entrevistados 

sobre a geração de trabalho90 e renda pelos recursos do PRONAF e os mesmos 

responderam que houve aumento da produção e criação de pequenos animais, que 

geraram mais renda para os agricultores. A geração de trabalho, ficou restrita aos 

membros da família, que com a entrada dos recursos, pôde se ocupar absorvendo a 

mão de obra familiar na propriedade, conforme pode-se verificar no quadro 9, 

elaborado a partir da entrevista. 

 

 

 

 

 

                                                 
90

 Na perspectiva marxista, o trabalho humano é entendido como a atividade de produção e 
reprodução da vida, fruto da relação entre homem e natureza, em que o homem se põe como ser 
objetivo que age sobre a natureza (ANTUNES, 2006). 
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Município Renda Trabalho Aumento 

Produção 

Inserção de Novos 

Produtos 

Dom 
Expedito 
Lopes Ano de 
acesso aos 
recursos do 
PRONAF- 
1999 

Aumento 
da 
produção 

Ocupação da 
mão-de-obra 
familiar 

Mais compra 
de animais; 
aumento de 
produção de 
caju e 
mandioca 

Não houve 

Santana do 
Piauí 
Ano de 
acesso aos 
recursos do 
PRONAF- 
2006 

Mais 
autonomia 
aos 
agricultores 
do grupo B 

Com os 
recursos 
houve 
trabalho para 
eles 

Sim  Cajuína, mel, hortas. 

Santo 
Antonio de 
Lisboa 

Compra de 
animais 
(gado e 
ovelhas) 

Na plantação 
de caju 
precoce e 
feijão 

Sim (caju e 
suco) 

Suco de caju 

São João da 
Canabrava 
Acesso aos 
recursos do 
PRONAF- 
2002 

Ovinos, 
apicultura e 
piscicultura 

Pouco 
aumento 

Considerável  Cajucultura, 
apicultura, 
piscicultura 

Sussuapara 
Acesso aos 
recursos do 
PRONAF-
2002 

Aumento 
do 
PRONAF B 

Absorção da 
mão-de-obra 
familiar 

Sim- 
apicultura e 
piscicultura 

Fortaleceu a criação 
de suínos, caprinos, 
ovinos, apicultura e 
piscicultura 

Quadro 9: Geração de trabalho e renda, aumento e diversificação da produção no 
Aglomerado 12  

 
Fonte: Pesquisa Direta aos Secretários Municipais de Agricultura, Julho de 2008 

* Não existe secretário de agricultura: Aroeira do Itaim, Geminiano, Paquetá, Vera Mendes, São Jose 

do Piauí* 

** Não tem informação sobre o PRONAF: São Luís do Piauí, Itainópolis, Bocaina, Picos 

 

Ainda na opinião dos secretários, houve pouca diversificação da produção e a 

inserção de novos produtos na agricultura familiar. Os destaques ficam para a 

apicultura, a cajucultura e o aumento da criação de suínos, caprinos e ovinos pelos 

agricultores familiares.  A castanha é vendida para Fortaleza e o suco de caju para o 

Rio de Janeiro.  Os animais são vendidos em caso de necessidade financeira 
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(doenças, pagamento das parcelas do financiamento) e também como fonte 

complementar de alimentação da família.  

Um avanço com relação à comercialização dos produtos da agricultura 

familiar se deu através da compra da produção pela SDR, CONAB e para a merenda 

escolar em alguns municípios. No entanto, o programa de compra direta do governo 

federal ainda está muito restrito a um pequeno número de produtores em virtude das 

exigências da qualidade dos produtos. 

Na concepção dos Secretários Municipais de Agricultura de 05 municípios do 

Aglomerado 12, em todos os municípios houve um aumento da criação de pequenos 

animais (ovinos, caprinos, suínos e galináceos) pelos agricultores familiares via 

recursos do PRONAF B, porém o mesmo não tem contribuído para que o agricultor 

familiar tenha acesso à terra (posse), permanecendo a maioria dos agricultores 

como parceiros, arrendatários, comodatários obrigados a trabalhar na terra que não 

lhes pertence, reforçando a situação de exclusão social em que vivem 

Em entrevista ao presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, perguntou-

se quais os produtos agrícolas mais cultivados no município e constatou-se o 

predomínio de culturas mais voltadas para o abastecimento alimentar da família em 

primeiro plano (arroz, feijão, mandioca, milho) e venda do excedente para 

manutenção da família. Quadro 10  

Em segundo plano, destaca-se o cultivo do caju para venda da castanha para 

outros estados e regiões. A polpa do caju ainda é pouco aproveitada pelo agricultor 

para produção de suco como no caso do município de Santo Antonio de Lisboa, em 

que foi implantada uma fábrica para beneficiar a polpa e vender o suco para o Rio 

de Janeiro, doces, mais recentemente (cajuína artesanal) e alguns consomem a 

polpa como se fosse carne, aplicando-lhe as mesmas receitas que aplicariam se 

carne bovina fosse. 

Na opinião do presidente do sindicato, o aumento do trabalho e da renda do 

agricultor familiar a partir do acesso aos recursos do PRONAF ainda é muito pouco, 

embora tenha consolidado atividades em alguns municípios. 
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Município Produtos 

Agrícolas 

Pecuária Aumento de 

Renda com 

PRONAF 

Aumento de Trabalho 

com o PRONAF 

Destino da Produção 

Aroeira do 

Itaim 

Milho, feijão Bovinos, 

ovinos 

Não  Não  Picos – feira 

Bocaina Feijão, milho, 

arroz, 

mandioca e 

caju 

Bovinos, 

ovinos, 

galináceos 

Melhora pouca Incentivo  Picos- comerciantes 

atravessadores 

Dom Expedito 

Lopes 

 

Mandioca, 

caju 

Ovinos, 

suínos 

Ampliando  Ampliando  SDR, CONAB e comerciantes 

atravessadores 

Geminiano Milho,feijão, 

caju,mandioca

,  

Galináceos, 

suínos, 

ovinos, 

bovinos 

Sim  Não  Consumo próprio, Picos, 

Jaicós, feiras livres e 

comerciantes atravessadores. 

Itainópolis Milho, feijão, 

arroz, frutas, 

verduras, 

coco, Vazante 

(batata, 

Caprinos, 

ovinos, 

bovinos, 

galináceos 

Sim  Sim  Consumo próprio, local e 

comerciantes atravessadores. 
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tomate, alho e 

cebola) 

Paquetá Milho, feijão, 

caju e 

mandioca. 

Ovinos, 

caprinos, 

bovinos 

Houve 

investimento e 

retorno 

Sim  Consumo próprio, venda local, 

feira de Picos e Santa Cruz. 

Picos Arroz, milho, 

feijão 

Bovinos, 

caprinos, 

ovinos, 

galináceos, 

suínos 

Muito pouco Não houve grande 

avanço 

Avanço na compra direta do 

governo pela CONAB. 

Santana do 

Piauí 

Mandioca, 

feijão, milho 

Bovinos, 

ovinos, suínos 

Não sabe Não sabe Venda para Picos na feira e 

comerciantes atravessadores. 

Santo Antonio 

de Lisboa 

Caju, 

mandioca, 

feijão 

Bovinos, 

ovinos, 

caprinos. 

Sim  Mão-de-obra familiar na 

cultura do caju 

Castanha de caju- Fortaleza; 

caju – PE, RN, CE. 

São João da 

Canabrava 

Milho, feijão, 

arroz, 

mandioca 

Ovinos, 

caprinos 

Sim, através da 

melhoria da 

qualidade de 

vida. 

Mão-de-obra familiar e 

absorção do diarista. 

Próprio consumo, farinha – 

CONAB, venda para 

comerciantes atravessadores. 

São José do 

Piauí 

Mandioca, 

feijão, caju 

Ovinos, 

caprinos, 

Sim. Os que 

investiram 

Consolidação da 

apicultura, da mandioca 

Consumo próprio, nas feiras 

de São José, Picos e Inhuma, 
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suínos, 

galináceos 

corretamente 

gerou renda para 

a família. 

e a criação de galinhas 

e pequenos animais, 

comerciantes atravessadores 

e CONAB. 

São Luís do 

Piauí 

Arroz, feijão, 

milho 

Bovinos, 

caprinos, 

ovinos, suínos 

Melhorou a 

alimentação da 

família. 

Criação de animais. Comerciantes atravessadores. 

Sussuapara Feijão, milho Ovinos, 

caprinos 

Sim  Ajuda  Feira de Picos e comerciantes 

atravessadores. 

Vera Mendes Milho, feijão, 

arroz, 

mandioca, 

caju 

Ovinos, 

caprinos, 

bovinos, 

galináceos, 

suínos 

Sim Sim, diaristas do 

PRONAF C, absorção 

da mão-de-obra familiar.  

Consumo próprio, 

comerciantes atravessadores 

de Jaicós. 

Quadro 10: Produtos e atividades, aumento do trabalho e renda, destino da produção com a implantação do PRONAF no 
Aglomerado 12 

Fonte: Pesquisa Direta aos Presidentes de Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Julho de 2008 
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Não houve modificações com relação ao destino dos produtos produzidos 

pela agricultura familiar na maioria dos municípios do Aglomerado 12, segundo os 

Presidentes de STR, com exceção para o município de Dom Expedito Lopes, que 

vende a farinha de mandioca para a CONAB e Picos, que participa da compra direta 

através da CONAB. Os outros municípios ainda não conseguiram se inserir no 

programa de compra direta pelo governo e continuam sujeitos a vender seus 

produtos aos comerciantes atravessadores, que os compram a preços baixos e os 

revendem por preços mais elevados. 

Houve diversificação na produção de caju (Bocaina, Geminiano, Paquetá, 

Picos, Santo Antonio de Lisboa e São João da Canabrava), segundo as informações 

dos Presidentes de STR, através de investimentos do PRONAF C. Foi consolidada a 

apicultura pelo PRONAF C nos municípios de Picos, Dom Expedito Lopes, 

Geminiano, São José do Piauí, Itainópolis, Santo Antonio de Lisboa e Vera Mendes, 

que melhorou o rendimento das famílias de agricultores familiares que desenvolvem 

essa atividade voltada em especial para o mercado regional, nacional e 

internacional. 

A estrutura fundiária dos municípios segundo a informação dos presidentes 

de Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR) é formada por minifúndios 

principalmente e depois por médias propriedades.  

As alterações na renda dos agricultores têm sido muito tímidas, além do que 

não houve geração de novos postos de trabalho fora da agropecuária e sim uma 

ocupação da mão-de-obra da família com os recursos adquiridos, na opinião dos 

presidentes de Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

Foi realizada entrevista com o técnico do EMATER, que trabalha há 20 anos 

no município de Itainópolis e há 4 anos com o PRONAF. Na opinião dele, houve 

várias transformações na agricultura familiar, após a implantação do PRONAF no 

município: 

1. Melhoria do padrão de vida do agricultor, antes não tinha pequenos animais 

e hoje têm, pois souberam aplicar os recursos que receberam. 

2.  Geração de trabalho para as famílias que recebem os recursos. 

3. Diversificação na produção: antes somente plantavam somente milho, 

feijão e arroz e atualmente criam pequenos animais como caprinos, ovinos, 

galináceos e até mesmo duas cabeças de gado.  
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4. Aumento para 27 mil cabeças de caprinos e ovinos no município de 

Itainópolis. 

5. O EMATER melhorou através da infraestrutura e presta assistência técnica 

direta ao agricultor, fazendo o contato educativo, orientando, elaborando os 

projetos, acompanhando a aplicação dos recursos e visitando as 

comunidades, fazendo reuniões mensais, retirando uma amostra de 10% 

para verificação da propriedade (caso específico de Itainópolis). 

6. Melhoria de renda com a produtividade dos animais adquiridos, mesmo 

com as perdas que já estão previstas pelos criadores. 

7.Pequenas mudanças na estrutura fundiária com a criação de 

assentamentos rurais pelo PCPR e compra individual da terra por alguns 

agricultores familiares do município. 

 

          Como ponto positivo do PRONAF no município de Itainópolis, com relação à 

agricultura familiar foi o acompanhamento ao agricultor que recebeu o dinheiro e 

aplicou.  O PRONAF é sempre positivo, melhora as condições de vida da família. O 

mesmo apresentou sugestões para melhoria do programa: descentralizar mais para 

os pequenos (PRONAF B), ainda está concentrado mais nos médios e grandes 

produtores agrícolas.      

Os critérios para classificação dos agricultores familiares pelo técnico do 

EMATER do referido município, são baseados no volume da produção em dinheiro: 

pequeno agricultor familiar tem renda anual de R$ 1.400,00; o médio agricultor 

familiar tem renda de até R$ 6.000,00 e o grande agricultor tem renda acima de R$ 

6.000,00. A base para esta classificação tem origem nos estudos sobre a agricultura 

familiar pela FAO/INCRA, no documento “Novo Retrato da Agricultura Familiar no 

Brasil”- 2002, que serviu de base também para a estruturação dos grupos de 

agricultores do PRONAF. 

O destino da produção da agricultura familiar do município é o consumo da 

família, a venda no comércio local e venda nas cidades de Picos e Jaicós, que têm 

as maiores feiras livres da região, além dos comerciantes de maior poder aquisitivo. 

O técnico tem a intenção de criar projetos para hortas comunitárias e o incentivo a 

criação de Associações e Cooperativas de agricultores familiares. 
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Com relação à geração de trabalho e renda, a partir do PRONAF, afirmou o 

Secretário de Políticas Agrícolas da FETAG, que passou a circular muitos recursos 

para o custeio agrícola e muitos trabalhadores retornaram para o campo em busca 

de acesso à terra, em especial pelos créditos do PCPR. 

Como mudanças significativas no espaço rural após a implantação do 

PRONAF, o entrevistado apontou a presença de agricultores com atividades 

consolidadas na apicultura, criação de caprinos, ovinos e galináceos, em especial no 

semiárido. Houve uma melhoria na produção e criação. 
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Município Agricultor Transformações na 

Infraestrutura 

 

Pontos positivos do 

PRONAF 

 

Pontos negativos do 

PRONAF 

 

Aroeira do Itaim A Não houve Acessível ao agricultor Não chegou ao alcance de 

todos 

Bocaina B Não houve Bom, mas não investem 

no que deve 

Não existe fiscalização 

C Não houve Ajuda na época da 

aposentadoria e recursos 

para compra de animais. 

Não citou 

Dom Expedito 

Lopes 

 

D Não citou Não houve Não deu certo, pois não 

soube administrar. 

E Não citou 

 

Melhoria na produção Não citou 

Geminiano F Não citou Garante ajuda com 

desconto na hora de 

pagar 

Não citou 

G Acesso a terra através de 

assentamento 

Ajuda a manter a família Não citou 

Itainópolis H Não citou 

 

Facilitou o crédito Não citou 
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I 

 

Acesso a terra através de 

assentamento 

Gera trabalho, renda e 

melhora a condição de 

vida; juros baixos e rebate 

Falta de fiscalização e 

acompanhamento. 

Paquetá J Não citou Se pegar o dinheiro e 

investir têm retorno 

Não citou 

Picos L 

 

Não citou Não citou Burocracia  

Santana do 

Piauí 

M Não citou Não teve retorno Não dá para comprar nada, 

não tem lucro 

N Não citou Obteve recursos Não citou 

São João da 

Canabrava 

O Não conhece Liberação do crédito e 

empregar o dinheiro 

corretamente 

Falta fiscalização na 

aplicação dos recursos 

P Não citou Crédito  Obrigação de pagamento na 

época certa, independente 

da perda. 

São José do 

Piauí 

Q Não citou Obtenção de recursos Burocracia por conta da 

inadimplência 

R Não citou É bom Dificuldade de acesso aos 

recursos 

São Luís do S Nada  Acesso ao crédito Falta fiscalização na 
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Piauí utilização dos recursos 

Vera Mendes K Não citou Melhorou a criação de 

animais 

Não citou 

W Não citou Crédito  Falta encaminhamento do 

EMATER com técnicos para 

elaboração do projeto 

Quadro 11: Transformações na infraestrutura dos municípios, pontos positivos e negativos do PRONAF no Aglomerado 12 

Fonte: Pesquisa Direta aos Agricultores Familiares Pronafianos, Julho de 2008. 
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O quadro 11 mostra os pontos positivos e negativos do Pronaf, no 

entendimento dos agricultores familiares entrevistados, e a maioria disse que não 

houve modificações e não teve conhecimento destas na infraestrutura do município 

decorrente de investimentos do PROINFA. Os agricultores de Geminiano, que 

tiveram acesso à terra foi através do INCRA, como também o agricultor de 

Itainópolis foi assentado através do PCPR no Estado. 

Houve melhorias com o programa: mais acessível ao agricultor, ajuda na 

época da aposentadoria rural, oferece recursos para compra de animais, melhora da 

produção, garante ajuda com desconto na hora de pagar, ajuda a manter a família, 

gera trabalho e renda, melhorando as condições de vida da família, juros baixos, se 

investir corretamente tem retorno, e melhora a criação de animais. Somente dois dos 

agricultores entrevistados não obtiveram melhora com os recursos do PRONAF, pois 

não tiveram retorno. 

É muito comum não aplicar corretamente os recursos obtidos, em função de 

falhas de informações, conhecimento sobre aquilo em que vai investir, falta de 

sensibilidade por parte do Estado sobre a necessidade de investir corretamente e o 

desvio para investimento em atividades ou aquisição de produtos que não geram 

retorno aos recursos na época do pagamento. O exemplo mais comum no 

Aglomerado citado por vários entrevistados, é a compra de moto com o dinheiro que 

recebem. 

Como pontos negativos, os agricultores entrevistados citaram: não chegou ao 

alcance de todos, não existe fiscalização e acompanhamento no emprego dos 

recursos, a burocracia, não dá para comprar nada, obrigação de pagamento na 

época certa independente da perda, elevado grau de inadimplência dos agricultores 

inviabilizando os empréstimos para os municípios com grande índice de 

inadimplência e falta de técnicos do EMATER para elaboração do projeto. 

Os agricultores familiares entrevistados consideram os recursos do PRONAF 

B insuficientes e expõem que não dá para comprar quase nada e nem obter lucro 

nas atividades que aplicam. 

Sobre o aumento da produção nos assentamentos rurais, a Chefe da Divisão 

de Desenvolvimento de Projetos de Assentamentos Rurais – INCRA – PI disse que 

não houve avanços em termos produtivos nos assentamentos em virtude dos 
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recursos do PRONAF pelas questões já expostas anteriormente no item 4.2.1 deste 

capítulo.  

No entanto, houve aumento significativo nos últimos três anos dos recursos 

destinados aos assentamentos de reforma agrária do governo federal.  De 5 a 7 

milhões em 2001, os recursos para a reforma agrária passaram para 70 milhões em 

2009 no Estado. Enfatizou ainda, a chefe, que todos os créditos destinados aos 

assentados no ano de 2008 já foram devidamente repassados a este pelo INCRA. 

No Quadro 12 pode-se verificar o número de famílias assentadas no semiárido no 

período de 1999 a 2007. O maior número de assentamentos criados no período foi 

no Território de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas, com 662 famílias 

assentadas.  

 

Território Nº de 

Assentamento 

Área  

(Há) 

Nº Familias 

Assentadas 

Tipo do 

Projeto 

Vale do 

Sambito 

 

10 19.956,564

5 

597 Assentamento 

federal 

Vale do Rio 

Guaribas 

07 34.812,432

1 

662 Assentamento 

federal/ casulo 

Vale do 

Canindé 

 

10 12.468,791

5 

360 Assentamento 

federal/ 

estadual 

Serra da 

Capivara 

 

06 76.187,570

6 

637 Assentamento 

estadual/ 

casulo 

Quadro 12: Tipos de projetos e nº de famílias assentadas nos projetos de Reforma 
Agrária – Macrorregião do Semiárido Piauiense – 1999 a 2007 

Fonte: INCRA – 2009 / ORG. ALENCAR, Maria Tereza de. 

 

Quando se perguntou sobre o maior número de assentamentos pelo Crédito 

Fundiário- via PCPR II, a mesma explicou que neste projeto o financiamento de tudo 

é realizado pelo Banco Mundial e pelo governo estadual. E que o projeto faz o 

financiamento de tudo, inclusive da terra, para depois os agricultores fazerem o 

pagamento, independente do que estão produzindo. Enfatizou ainda, que este é um 



 

 

 

264 

programa eleitoreiro, repassa o crédito, e não existe preocupação a médio e a longo 

prazos com o que vai acontecer com o agricultor familiar. Este projeto substituiu o 

Banco da Terra, que segundo a entrevistada não teve repercussão no Piauí. 

Já nos assentamentos realizados pelo INCRA, os créditos são provenientes 

do governo federal e específicos para o programa de reforma agrária são utilizados 

para infraestrutura (água, energia elétrica, estrada e apoio inicial), aplicado a fundo 

perdido, uma vez que, consolidado o Assentamento, a infraestrutura é repassada 

para o município e os assentados não pagam por este.  

Eles recebem o crédito inicial para apoio (alimentos, insumos, roças, cercas, 

matriz de animais, casa) e depois recebem o fomento para melhorar as atividades e 

entrar no PRONAF A. Além do prazo maior para pagamento dos recursos, o INCRA 

realiza uma avaliação com os assentados para saber a capacidade de pagamento 

de cada um, o que não ocorre no PCPR, em que, terminando o prazo de carência do 

empréstimo, o agricultor tem pagá-lo independente de suas condições financeiras. 

 

4.2.3. Assistência técnica, capacitação e organização política dos agricultores 

familiares 

 

Em entrevista com coordenador da regional do EMATER – Picos, realizada 

em 01 de julho de 2008, perguntou-se qual o papel do EMATER com relação à 

operacionalização do PRONAF no Território Vale do Rio Guaribas. Ele respondeu 

que trabalha na elaboração e assistência técnica a projetos amparados pelo Pronaf, 

desde a produção até a comercialização, abarcando toda a cadeia produtiva. 

Com relação à atuação do EMATER na assistência técnica e orientação aos 

agricultores familiares beneficiados pelos créditos do PRONAF nos municípios do 

Aglomerado 12, têm-se cinco supervisões territoriais: Picos, Santo Antonio de 

Lisboa, Itainopólis, Dom Expedito e Bocaina. Existem escritórios territoriais ou locais 

em 8 municípios do Aglomerado. Nos outros seis municípios, o atendimento é 

indireto, com duas visitas semanais do técnico do EMATER. 

O EMATER vem trabalhando no Território com crédito rural, a garantia safra, 

seguro agricultura familiar e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e apoio ao 

PRONAF infraestrutura da Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT. 



 

 

 

265 

Existem 15 técnicos agrícolas para prestar assistência técnica aos 

agricultores familiares distribuídos nos seguintes municípios: um em Bocaina, um em 

Dom Expedito Lopes, um Itainopólis, sete em Picos, dois em São José do Piauí, um 

em Vera Mendes e um em São João da Canabrava. Aroeiras do Itaim, Geminiano, 

Paquetá, Santana do Piauí, São Luís do Piauí, Santo Antonio de Lisboa e 

Sussuapara recebem atendimento indireto de um técnico duas vezes por semana.  

O atendimento aos agricultores familiares beneficiados pelo PRONAF dos 

municípios do Aglomerado é realizado dentro do planejamento do convênio da 

ATER com o MDA e feito de forma sistemática. As outras demandas (fora do 

PRONAF) são atendidas de forma sazonal. 

A quantidade de técnicos existentes não é suficiente para atender à demanda 

dos agricultores familiares que necessitam de uma equipe formada por no mínimo:: 

agrônomo, veterinário e assistente social, fora outros profissionais. Existem somente 

dois engenheiros agrônomos e um veterinário na Regional o que é insuficiente para 

atender as necessidades dos agricultores familiares pronafianos. 

O acompanhamento do funcionamento dos CMDRS é realizado pelo 

EMATER, com a participação de técnicos em cada município, com assento nos 

seguintes conselhos: Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável, CONDEC, 

Conselho do PCPR e, em alguns municípios, fazem parte do Conselho Municipal de 

Saúde e Educação. 

Ao perguntar sobre o PROINFA nos municípios do Aglomerado, ele 

respondeu que as obras estão em fase de execução: unidade de beneficiamento do 

caju, em Picos e Santana do Piauí; unidade de beneficiamento do umbu, em Picos; 

unidade de beneficiamento dos frutos do semiárido, em Picos; unidade de 

beneficiamento da farinha de mandioca, em Geminiano; unidade de transferência de 

tecnologia em mandioca, uma em São José do Piauí, uma em Geminiano e uma em 

Santana do Piauí; implantação de jardim clonal da cultura do caju, em São João do 

Piauí, São José do Piauí e Santana do Piauí; viveiro para produção de mudas de 

caju, em Santana do Piauí e criação de ovinos e caprinos em Santo Antonio de 

Lisboa. 

Estes projetos estão em andamento e, além de infraestrutura irão contribuir 

para a geração de trabalho e renda de forma indireta e direta aos agricultores 

familiares agregar renda aos produtos; no entanto, ainda não estão consolidados.  
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Para o Secretário Executivo do PRONAF, a forma com vem sendo realizado o 

acesso ao crédito em que o agricultor recebe o dinheiro, mas não tem 

acompanhamento do seu investimento, nem sabe como aplicá-lo, dificulta o sucesso 

do programa. Além disso, o EMATER do Estado não possui infraestrutura nem 

técnicos capacitados e suficientes para realizar esse acompanhamento. Não existe  

capacitação para os técnicos e nem dos agricultores familiares, geralmente os 

recursos que vêm para suprir essa lacuna são devolvidos por falta de iniciativa dos 

administradores.   

A partir de pesquisas por ele realizadas, o entrevistado, defende que, para 

atender a todos os agricultores familiares do Território de Desenvolvimento do Vale 

do Rio Guaribas, seria necessária a contratação de 799 técnicos agropecuários e 

para atender aos pronafianos do Estado seriam necessários 4.521. Falta ao governo 

“olhar” para a agricultura familiar com outro olhar, acompanhamento técnico e 

financeiro como fez com a educação e a saúde, ao municipalizar os recursos 

financeiros. O governo não ouve a opinião das pessoas envolvidas, falta vontade 

política de modificar a forma de funcionamento do programa. 

A Secretaria Executiva faz o acompanhamento e monitoração, mas sem o 

efeito corretivo. Por não ter poder deliberativo, emite sua opinião através da 

participação em encontros e seminários e até o presente não foi ouvida.  

Segundo o vice-presidente de uma cooperativa agrícola – a COMASU, 

cooperativa de financiamento criada há 20 anos, hoje se encontra fechada pela falta 

de recursos do governo e por ter sido avalista de empréstimos contraídos por alguns 

sócios que até o presente não quitaram suas dívidas com o Banco e levaram a  

cooperativa à falência.  

Possuía trator, máquinas e prédios, além de fazer empréstimos para seus 

sócios, realizava a venda da produção. Os 20 funcionários foram demitidos e seus 

direitos pagos. Foram realizados empréstimos para 500 sócios e a maioria recebeu 

o dinheiro, não investiu, não pagou e prejudicou o funcionamento da cooperativa.  

Os avalistas dos empréstimos foram o diretor e o vice-diretor, que já quitaram 

seus débitos e estão prejudicados com o nome no SERASA. Até o momento, não 

houve acordo com os sócios devedores para a quitação do débito e o Banco recebe 

o dinheiro dos que estão dispostos a pagar, mas não emite o certificado da quitação. 
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Além destes, existem outros problemas, segundo o entrevistado: muitos 

sócios já morreram, as famílias não têm como pagar as dívidas e não existia seguro 

na época. Ainda existem os débitos da cooperativa com o governo federal, no caso, 

o INSS. Alguns bens da cooperativa estão penhorados e a maioria não concorda 

com a venda do que resta para pagamento da dívida. 

Segundo o entrevistado, as cooperativas que funcionam atualmente e são 

viáveis, são as de produção e as de repasse. A cooperativa de repasse recebe o 

dinheiro igual ao Banco, contas de energia, telefone e água, é um tipo casa lotérica, 

pois existe pagamento por todas as operações realizadas e recebe recursos do 

PRONAF e do FNE. Estão tentando há dois anos criar uma cooperativa de repasse 

na região, pois ainda não existe.  

A cooperativa de produção financia a produção de goiaba, fabrica o doce e 

vende, tira a parte que cabe aos sócios e fica com a parte dela. A cooperativa de 

caju e mel, a partir da produção do associado, vende em grande quantidade, realiza 

a capacitação do produtor para que a produção seja de boa qualidade e evita o 

atravessador. Além do mais, vende tudo que o produtor-associado necessita para a 

produção. A maior vantagem da cooperativa é que ela lida somente com o agricultor 

associado, portanto dá conta do recado, ao contrário dos bancos que não 

conseguem atender à demanda. 

Ao se interrogar sobre a importância das associações, o entrevistado 

respondeu que elas sobrevivem mais ou menos, pois não têm a responsabilidade 

das cooperativas, recebem dinheiro a fundo perdido (assentamentos) do Banco 

Mundial, não são responsáveis para pagar os empréstimos, incentivam os 

associados a pagarem os empréstimos, são instruídas para que cobrem os 

associados, mas não sofrem pressão dos órgãos federais. 

O entrevistado salientou que é necessário mudar a cultura do agricultor, ele 

deve cultivar várias espécies, em especial com irrigação. Além da cultura do feijão, 

arroz, milho e mandioca, fazem-se necessário incentivar o cultivo de hortifrutos, 

diversificando a produção e melhorando a alimentação do agricultor. É necessário 

colocar os técnicos na roça, ver quem está produzindo e habituar o pessoal a 

produzir. 

Sobre o cultivo do caju, atualmente principal produto da região, está existindo 

a substituição do cajueiro nativo pelo cajueiro anão precoce. Segundo o 
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entrevistado, existem várias vantagens com essa substituição: o fruto é mais 

resistente e gostoso, a castanha é mais fácil de assar. O caju ainda é pouco 

aproveitado para cajuína, suco e doce, só a castanha é mais valorizada, em especial 

para exportação. Somente no Município de Santo Antonio de Lisboa é que já existe 

uma fábrica de sucos, que compra a produção. 

Na opinião do entrevistado, é necessário realizar a abertura das cooperativas 

que estão fechadas através de incentivos do governo federal. O que se percebe no 

Território e no Aglomerado 12, é uma fragilidade com relação à organização dos 

agricultores familiares em cooperativas, falta o conhecimento e a sensibilização 

política do agricultor através da educação formal e não-formal.  

É visível a responsabilidade que o entrevistado coloca sobre o Estado para 

mediar e fomentar a formação de cooperativas, reforçando a idéia do Estado 

protetor do agricultor familiar. 

As duas cooperativas que existem no Território são a CASA APIS e o 

COCAJUP, que ainda estão em fase de consolidação. A Central de Cooperativas 

Apícolas do Semiárido brasileiro, CASA APIS, com sede no município de Picos - PI, 

foi estruturada e constituída no âmbito do PROMEL – Programa de geração de 

emprego, renda e combate a pobreza no Nordeste brasileiro, que tem como base a  

atuação em cadeias produtivas, envolvendo populações pobres. Seu intuito é 

fomentar a apicultura no País para geração de emprego e renda.  

Foi fundada em junho de 2005, efetivamente inaugurada em setembro de 

2007. Tem o apoio da Fundação Banco do Brasil, Organização Intereclesiástica para 

a Cooperação ao Desenvolvimento – ICCO, REDE UNITRABALHO, UNISOL 

BRASIL, SEBRAE, Governo do Estado do Piauí, USAID Brasil/FUNCEX, CONAB, 

Federação das Entidades Apícolas do Piauí – FEAPI e da Câmara Setorial da 

Apicultura do Estado do Piauí. 

A CASA APIS funciona como uma central, que recebe o mel direto dos 

produtores e cooperativas e faz apenas o processamento, que nada mais é que uma 

filtragem para remover os restos da cera e alguns outros materiais, como asas de 

abelha. Depois disso, o produto passa por uma desumidificação e finalmente por 

uma padronização de cor, fundamental para a comercialização. Um ano após sua 

inauguração, setembro de 2009, o estado do Piauí tornou-se o segundo produtor de 
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mel do País, sendo que 60% da produção do estado é proveniente da região de 

Picos e desde 2008 exporta mel para os Estados Unidos. 

Em 2008 a CASA APIS atendia 1.600 famílias de apicultores de 34 municípios 

do Piauí e Ceará, das quais 70% dos filiados são mini e pequenos apicultores 

pronafianos das cidades que compreendem a microrregião de Picos, Anísio de 

Abreu, São Raimundo Nonato, São Braz, Simplício Mendes, Piripiri, Piracuruca, 

Campo Maior, Pedro II, Batalha, Esperantina e Brasileira. No Ceará, município de 

Horizonte, Pacajus, Crato, Juazeiro do Norte, Santana do Cariri e Barbalha. 

(CARDOSO, 2009). 

Com capacidade para produzir 1.200 toneladas de mel por ano, a gestão da 

CASA APIS segue modelo de cooperativismo solidário, tendo em vista que esta é 

uma Central de Cooperativas. Desse modo, a gestão é participativa, onde há uma 

assembléia geral composta por quatro integrantes de cada cooperativa filiada (oito 

ao total), um conselho administrativo composto por um integrante de cada 

cooperativa filiada, denominado Diretor fiscal integrado por três titulares e três 

suplentes auxiliados por um corpo de colaboradores, assessores e consultores. 

Segundo o presidente, o propósito da CASA APIS é eliminar da cadeia de 

produção e comercialização de mel a figura do atravessador. O mesmo ressalta que 

ainda estão em fase de consolidação do projeto e ainda é evidente a presença dos 

atravessadores no mercado junto a apicultores. O aumento da produção do mel 

depende das condições climáticas; em 2008, em virtude da má distribuição de 

chuvas, houve prejuízo na produção do mel em algumas regiões e a perdas foram 

estimadas em 50% em relação aos anos anteriores. 

Em maio de 2009, a CASA APIS recebeu o Selo de Inspeção Federal (SIF), 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. O Selo atesta que o 

produto tem procedência conhecida, está registrado e foi inspecionado pelo governo, 

e cujo objetivo é se adequar para atender às exigências do mercado europeu. Além 

do SIF, conquistou também o título de certificação orgânica. (LEAL, 2009) 

Está em processo de implantação o Centro Tecnológico de Apicultura – CTA, 

em local próximo à CASA APIS. É um centro destinado à pesquisa que atende a 

toda a região do Araripe, formada pelos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. 

Além da pesquisa, o centro vai funcionar na padronização e na diversificação do 

mel, fornecendo produtos como própolis, pólen, geléia real e aminotoxina, este 
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último um veneno da abelha que é usado pela indústria farmacêutica. A instalação 

do CTA é uma parceria entre o governo do Estado, Ministério da Integração 

Nacional, Ministério da Ciência e Tecnologia, SEBRAE, CODEVASF e FEAPI. 

(LEAL, 2009). 

De acordo com informações da Fundação Banco do Brasil em Teresina, na 

safra 2005/2006, foi investido um total de R$ 28.785,00 de recursos do PRONAF na 

apicultura, dividido entre os municípios do Aglomerado 12: Itainópolis (sete 

contratos), Picos (seis contratos), Geminiano (um contrato) e Vera Mendes (um 

contrato). Na safra 2006/2007, foi investido um total de R$ 61.503,00 nos municípios 

de São João da Canabrava (34 contratos), Picos (quatro contratos), Geminiano (um 

contrato) e Santo Antonio de Lisboa (um contrato).  Na safra 2007/2008, foi investido 

um total de R$ 51.855,00 nos municípios de São João da Canabrava (30 contratos) 

e Picos (três contratos). Não foi possível obter informações junto a Fundação com 

relação aos anos anteriores. 

No que diz respeito à produção do caju, existe a Cocajupi que é uma central 

de cooperativas que reúne cerca de 485 famílias de produtores de caju do Piauí. É 

composta por 10 cooperativas localizadas nas cidades de Vila Nova do Piauí, Altos, 

Francisco Santos, Ipiranga do Piauí, Itainópolis, Jaicós, Campo Grande do Piauí, 

Monsenhor Hipólito, Pio IX e Santo Antonio de Lisboa. Está localizada na cidade de 

Picos, que é referência em produção de caju e beneficiamento de castanha. No 

estado gera cerca de 30 mil empregos permanentes e 60 temporários. A cooperativa 

atua na produção, industrialização e comercialização dos produtos de caju e 

derivados, buscando fortalecer a produção e incorporar lucro aos ganhos dos 

cajucultores. (PORTAL CASA APIS, 2009) 

Os investimentos do PRONAF na cajucultura, segundo dados repassados 

pela Fundação Banco do Brasil em Teresina, nos municípios do Aglomerado 12, na 

safra 2005/2006, foi investido um total de R$ 303.897,00, distribuídos em contratos 

nos seguintes municípios: Santo Antonio de Lisboa (95), São José do Piauí (23), 

Picos (20), Itainópolis (18), Dom Expedito Lopes (10), São João da Canabrava (10), 

Vera Mendes (quatro), Paquetá (dois), Bocaina (um) e Geminiano (um). Na safra 

2006/2007, foi investido mo Aglomerado 12 um total de R$ 240.599,00, distribuído 

em contratos nos seguintes municípios: Santo Antonio de Lisboa (77), São José do 

Piauí (24), São João da Canabrava (22), Itainópolis (16), Dom Expedito Lopes 
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(nove), Vera Mendes (cinco) e Paquetá (dois). Na Safra 2007/2008, foi investido no 

Aglomerado 12 um total de R$ 166.461,00, distribuído em contratos nos seguintes 

municípios: Santo Antonio de Lisboa (67), São João da Canabrava (15), Itainópolis 

(nove), São José do Piauí (oito), Vera Mendes (dois), Dom Expedito Lopes (um) e 

Paquetá (um).   

Até o ano de 2008 não foi incentivado pelo PRONAF a estruturação das 

cooperativas, apesar do programa contemplar esse processo em suas linhas de 

ação e está presente nas proposições das atuais políticas públicas. Um fator que 

dificulta a criação de cooperativas e associações é a divergência político-partidária 

bastante presente entre os agricultores familiares nestes municípios e o controle das 

cooperativas e dos cooperados pelo poder político local, ainda arcaico e reacionário. 

As associações e cooperativas praticamente não existem, a população ainda 

não está sensibilizada e educada para o trabalho coletivo e a elaboração de projetos 

que não beneficiem uma comunidade, mas que as integre, promovendo um 

intercâmbio além dos limites das comunidades e dos municípios.  

Em entrevista com o presidente dos STR, perguntou-se a eles se houve 

aumento dos agricultores familiares sindicalizados após a implantação do PRONAF 

e os mesmos responderam que não. A procura pelo sindicato é decorrente da 

necessidade do agricultor familiar garantir o acesso a direitos previstos na Lei 

(aposentadoria rural, auxílio natalidade, auxílio doença, auxílio reclusão), além da 

assistência através da informação sobre projetos e programas que são postos à 

disposição dos agricultores por todos os STR (Quadro 13). 
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Município Agricultores 

Filiados ao STR 

Acompanhamento 

do PRONAF 

Agricultores com acesso ao 

PRONAF 

Dificuldade do acesso ao 

PRONAF (Agricultor) 

Aroeira do 

Itaim 

3.500 Sim. Orientando os 

agricultores. 

90% no Grupo B, sem terra e 

com terras irregulares. 

Sim. Falta a documentação das 

terras, documentos irregulares. 

Bocaina 1.200 Sim. Com emissão da 

DAP. 

Maioria Pronaf B Sim. Pronaf A. Em dia com o 

INCRA e não recebem os 

recursos. 

Dom 

Expedito 

Lopes 

 

2.368 Sim. Reunião com 

agricultor, agente, 

banco. 

Maioria no Pronaf B, 

arrendatários, comodatários e 

não possuem terras. Pronaf C – 

mandioca 

Sim. Inicialmente era via 

Prefeitura e ficava engavetado.  

Geminiano 1.200 Sim. Preenchendo 

todos os formulários e 

encaminhando o 

agricultor. 

Maioria no Pronaf B, não possui 

terras e comodatários. 

Sim. Antes era mais rápido, ás 

vezes chegou a demorar até 8 

meses. 

Itainópolis 3.500 Sim. Com a emissão 

da DAP. 

Maioria Pronaf B e não possuem 

terras. Grande presença do 

Pronaf C. 

Sim. Não ser proprietário, 

burocracia e falta de informação. 

Paquetá 1.146 Sim. Com a emissão 

da DAP, contato com 

o EMATER e Banco 

Maioria do Pronaf B e não 

possuem terras, são 

arrendatários. 

Sim. Falta de terras e de 

documentos da terra. 
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do Nordeste. 

Picos 6.000 Sim. Com emissão da 

DAP no Pronaf B. 

Maioria do Pronaf B com 

propriedades de até 3 há. 

Sim. Não houve ainda liberação 

em 2008. 

Santana 

do Piauí 

1.824 Sim. Preparava todos 

os papéis, mas agora 

passou a ser realizado 

pela Secretaria de 

Agricultura..  

Maioria do Pronaf B com 

propriedades de até 10 ha e não 

possui a terra. 

Não. Quando era feito pelo 

sindicato, hoje não tem 

conhecimento. 

Santo Ant. 

de Lisboa 

2.400 Sim.Encaminhando 

todos os papéis.  

Maioria Pronaf B com 

propriedades de 10 a 15 há. O 

Pronaf C é mais positivo 

Sim. A não liberação de recursos. 

São João 

da 

Canabrava 

1.954 Sim. Fazendo o 

encaminhamento do 

agricultor. 

Maioria Pronaf B e não possui a 

terra. Presença do Pronaf C. 

Sim. Burocracia no Pronaf C e D, 

falta da posse da terra e ausência 

de documentos da terra, falta de 

assistência técnica. 

São José 

do Piauí 

2.123 Sim. Prepara todos os 

papéis e encaminha 

para o banco. 

Maioria do Pronaf B Sim. Falta técnico para 

elaboração dos projetos. Muita 

burocracia na liberação dos 

recursos. 

São Luís 

do Piauí 

740 Sim. Fiscalização da 

aplicação dos 

Maioria Pronaf B, não possuem 

a terra, arrendatários e 

Não. 
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recursos, orientação 

para uso correto dos 

recursos. 

comodatários. Presença do 

Pronaf C. 

Sussuapar

a 

1.407 Sim. Com reuniões, 

divulgação do Pronaf 

B e C. 

Maioria Pronaf B e não possuem 

a terra, arrendatários. Presença 

do PRONAF C 

Sim. Não possuem terra e terras 

sem documentos. 

Vera 

Mendes 

1.150 Sim. Todo o 

andamento do 

processo. 

Maioria Pronaf B e são 

mulheres, não possuem terra, 

são comodatários. 

Sim. Burocracia do processo e 

não possuir a terra. 

Quadro 13: Agricultores filiados, dificuldades de acesso ao PRONAF – Aglomerado 12 

Fonte: Pesquisa Direta com o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Julho de 2008 
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Ainda de acordo com os entrevistados, o acompanhamento do PRONAF é 

realizado através da orientação aos agricultores, a emissão da DAP, reunião com 

gerente de Banco e agricultores, encaminhamento dos formulários devidamente 

preenchidos ao Banco, acompanhamento do andamento dos processos no Banco 

na cidade de Picos. 

Como dificuldades para acesso aos recursos do PRONAF, os Presidentes de 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais indicaram: 90% do grupo B não têm acesso à 

terra ou estão com terras irregulares (sem titulação em virtude de herança, débito 

com o INCRA), as propriedades são pequenas (3 a 10 ha), os que não têm  terra 

passam a trabalhar em sistema de comodato91, existe demora na liberação dos 

recursos, muita burocracia, falta de assistência técnica e profissionais técnicos 

capacitados para elaborar e acompanhar os projetos. Os agricultores familiares do 

grupo B são os de mais baixa renda, segundo a classificação do PRONAF, onde se 

enquadra a maior parte dos agricultores familiares do Aglomerado 12. 

Quanto aos agricultores que tiveram e têm acesso ao PRONAF, em todos os 

municípios existe o predomínio do grupo B, seguido do C e registra-se também a 

presença de mulheres no PRONAF B e no PRONAF Mulher no município de Vera 

Mendes. 

Na entrevista com os secretários municipais de Agricultura, perguntou-se 

quais os objetivos da Secretaria Municipal de Agricultura: 

 

Conscientizar os agricultores sobre a aplicação dos recursos para ter retorno; trazer 

conhecimento e dá assistência técnica.  Secretário de Dom Expedito Lopes 

 

Dar acompanhamento aos produtores para que tenham autonomia e não fiquem 

dependentes dos políticos. Secretário de Santana do Piauí 

 

Encaminhamento dos agricultores pronafianos para sindicato e bancos. Secretário 

de Santo Antonio de Lisboa 

 

                                                 
91

 O proprietário assina um acordo com o agricultor familiar sem terra permitindo o uso de parte da 
propriedade com reconhecimento de firma em cartório para que ele possa ter acesso aos recursos 
do PRONAF B. 
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Promover a capacitação dos agricultores familiares com inserção de novas técnicas 

de manejo e utilização correta do solo. Secretário de São João da Canabrava 

 

Fortalecer as organizações dos agricultores, encaminhamento para obtenção dos 

recursos do PRONAF. Secretário de Sussuapara 

                                                                                      

Na realidade, esses objetivos não são cumpridos, as prefeituras não têm 

recursos e se têm não dão prioridade para realizar o que propõem as Secretarias. 

Aliás, o cargo de Secretário é estritamente político, existe na maioria dos municípios 

somente na legislação e na folha de pagamento mensal, como foi constatado na 

maioria dos municípios do Aglomerado 12, durante a pesquisa de campo. 

Ainda sobre a entrevista com os Secretários Municipais constatou-se que a 

assistência que a secretaria tem oferecido aos agricultores familiares inseridos no 

PRONAF se restringe a informações sobre as linhas de ação das políticas públicas 

para agricultura e pecuária e orientação para acesso aos recursos do PRONAF. Os 

municípios não destinam e nem investem recursos de seu orçamento na agricultura 

e pecuária, ficando totalmente na dependência de repasse dos recursos dos 

governos estadual e federal. 

Na concepção dos Secretários Municipais de Agricultura entrevistados, a 

restrita assistência técnica aos agricultores familiares que existe vem do técnico do 

EMATER, em especial do grupo B, que fica na dependência daqueles para 

elaboração dos projetos de acesso aos recursos. 

Em entrevista realizada com o Secretário de Políticas Agrícolas da FETAG-PI,  

perguntou-se como ele vem acompanhando a evolução do PRONAF como política 

pública no Estado. Ele respondeu que de forma direta junto aos agricultores, 

apresentando informações de como o programa funciona, planejando atividades e 

seminários nos cinco pólos regionais da FETAG no Estado. 

Quanto ao conhecimento sobre o funcionamento dos Conselhos de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, disse que os mesmos são polêmicos e não 

funcionam dentro dos critérios exigidos. O que prevalece é o critério político 

partidário dos chefes políticos locais. Com relação às associações, apontou uma 

preocupação com algumas que são formadas tirando proveito financeiro dos 

agricultores e que não funcionam concretamente. 
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Os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável só existem 

no papel e não funcionam como deveriam. Em alguns municípios, existem reuniões 

periódicas para oficializar a aprovação de projetos. Existe dificuldade em reunir os 

membros que são voluntários. Os CMDRS são compostos por representante do 

sindicato dos trabalhadores rurais, de associações, da igreja, do EMATER, da 

secretaria de Educação e Câmara Municipal. 

Quanto à assistência técnica, a Chefe da Divisão de Desenvolvimento de 

Projetos de Assentamento, disse que é um dos maiores problemas para os 

assentados, pois nem o INCRA através do ATES e nem o EMATER têm técnicos 

suficientes e capacitados para acompanhar os recursos liberados pelo PRONAF nos 

assentamentos junto aos agricultores familiares pronafianos. 

Além do mais, não existem empresas capacitadas para acompanhar o 

agricultor desde a elaboração do projeto até a aplicação do recurso e 

acompanhamento dos resultados. As empresas que existem, somente conseguem 

elaborar os projetos e ainda deixam muito a desejar. Após a consolidação dos 

assentamentos, falta um acompanhamento que deveria ser realizado por uma 

equipe de vários profissionais: técnicos agropecuários, assistentes sociais e 

pedagogos, entre outros. 

Um dos maiores problemas enfrentados pelo INCRA é não conseguir levar 

assistência técnica adequada aos assentamentos, tornando-os pouco produtivos. Os 

assentamentos que têm uma maior organização política e estão ligados à FETAG e 

ao MST conseguem maior atendimento em educação e saúde da família, pois 

sempre estão fazendo reivindicações junto às prefeituras municipais. 

As informações obtidas dos sujeitos da pesquisa sobre as ações de 

assistência técnica, capacitação e mobilização dos agricultores familiares através do 

PRONAF, não condizem com o que está posto no programa e nas ações que vêm 

sendo realizadas no Território e no Aglomerado. 

No EMATER não existem técnicos agrícolas capacitados e suficientes para 

atender à demanda dos agricultores familiares. Faltam técnicos para elaboração de 

projetos, acompanhamento e orientação da aplicação dos recursos obtidos. Faltam 

técnicos capacitados da ATER privada e da ATES, para realizar assistência e 

acompanhamento dos projetos em áreas de assentamentos. As ONGs que existem 
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e atuam na região também não têm uma equipe interdisciplinar e capacitada para 

atuar nesse sentido. 

Quanto à organização política dos agricultores familiares em associações, 

cooperativas e a participação nos conselhos é muito problemática. Não houve 

incentivos à formação e fortalecimento de cooperativas e associações, portanto 

quem mobiliza e realiza contatos com os agricultores familiares são os Sindicatos 

dos Trabalhadores Rurais de cada município. A existência dos Conselhos Municipais 

de Desenvolvimento Rural e os Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável dos 

municípios era condição para que os municípios participassem do PRONAF.  Mas 

existem e existiram no papel, nunca foram atuantes nas decisões e eram 

influenciados pelas facções políticas locais. Após 2003, com criação do Conselho 

Territorial, a existência dos mesmos perdeu o sentido. 

O processo de capacitação dos agricultores familiares, de membros dos 

conselhos, técnicos e outras pessoas que trabalham com o PRONAF foi insuficiente 

até 2007, para que o programa funcionasse de acordo com o que se propõe. Falta 

sensibilização e educação para o trabalho dos agricultores pronafianos,  

considerando o contexto econômico, cultural, social e ambiental em que estes estão 

inseridos e a necessidade de uma visão de coletividade, quadro agravado em 

virtude das secretaras municipais de Agricultura não oferecerem assistência técnica 

e financeira aos agricultores familiares do Aglomerado 12. 

 

4.2.4 Realizações do PROINFA no Território Vale do Rio Guaribas e no Aglomerado 

12 

 

Segundo o Secretário Executivo do PRONAF no Estado, não houve melhoria 

nos investimentos do PRONAF infraestrutura nos Territórios da Cidadania, pois falta 

uma integração entre as ações dos ministérios e acompanhamento na elaboração 

dos projetos. Além do mais, a partir de 2003, a criação do Núcleo Diretivo dos 

Territórios e a visão territorial empregada nas ações de infraestrutura dificultaram 

ainda mais a elaboração dos projetos e a utilização dos recursos destinados ao 

Estado. 

Os recursos estão voltando para o governo federal sem ser utilizados, pois os 

projetos são mal elaborados. Muitas obras foram canceladas e outras estão 
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paralisadas. Os membros do Conselho Diretivo não conseguem um entendimento e 

resolver onde e em que vão investir. Em 2005, todos os recursos destinados ao 

PRONAF infraestrutura no Estado foram devolvidos sem a devida utilização. 

Até 2002, os recursos do PRONAF infraestrutura eram repassados aos 

municípios, que através dos seus Conselhos de Desenvolvimento, decidiam as 

prioridades. Também nesse período, os critérios para seleção dos municípios 

beneficiados vinham diretamente do governo federal, Ao tempo em que foram  

construídas em municípios do Semiárido piauiense passagem molhada, casas de 

farinha, reforma de mercado público e construção de estradas. 

O entrevistado apontou falhas na parceria de trabalho dos recursos do 

programa com as ONGs, pois são repassados muitos recursos e estes saem pelo 

ralo, não têm efetividade na aplicação. Outra falha apontada é o funcionamento da 

Delegacia do MDA nos Estados, não existe local com infraestrutura adequada e nem 

funcionários concursados para trabalhar. Os funcionários que trabalham na 

Delegacia no Estado são provenientes de ONGs e são pagos por elas. 

A partir de entrevista com o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais e com os agricultores familiares pronafianos nos catorze municípios do 

Aglomerado 12, foi constatado que o Pronaf Infraestrutura ainda não se consolidou, 

não viabilizou infraestrutura para amenizar a condição de submissão dos 

agricultores familiares aos comerciantes atravessadores e as dificuldades de 

beneficiarem seus produtos, colocando-os no mercado com valor agregado, gerando 

maior renda.  

No entanto, ao verificar a existência de cooperativas no Aglomerado 12, 

constatou-se a existência de algumas cooperativas de apicultores, cajucultores que 

são atividades consolidadas e de maior rendimento no Território Vale do Guaribas e 

no Aglomerado 12, pois os produtos vão para o mercado externo, cidades como 

Fortaleza, Recife, Natal e para outras regiões do País. 

Na concepção dos secretários municipais de Agricultura de 05 municípios, 

não houve ainda mudanças na infraestrutura dos municípios do Aglomerado 12 e do 

Território, em virtude dos recursos do PRONAF infraestrutura (PROINFA) só 

chegarem para os grandes, na opinião dos presidentes dos sindicatos de 

trabalhadores rurais. 
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Ao indagar aos 20 agricultores familiares pronafianos sobre as 

transformações na infraestrutura no Aglomerado 12, a maioria disse que não houve, 

mas não souberam citar.                                                               

O PROINFA não tem se concretizado nos municípios do Aglomerado 12, 

apesar de estar inserido num Território da Cidadania do governo federal, em que 

são destinados recursos de 19 ministérios, mas até 2008 as obras não foram 

realizadas. O fato é confirmado pela fala dos agricultores familiares entrevistados e 

dos Presidentes do STR. 

O Articulador Territorial do Território de Desenvolvimento Vale do Rio 

Guaribas, sobre o PROINFA, em entrevista disse que para viabilizar o Programa nos 

Territórios vem sendo trabalhada a implantação desde 2003 do Colegiado Territorial, 

visando ao plano de desenvolvimento territorial, que é uma nova formatação do 

MDA, que escolheu cinco territórios para apoiar pela SDT. 

O Colegiado Territorial é composto pela sociedade civil organizada e poder 

público de forma paritária, dividido em núcleo dirigente (executiva do colegiado com 

reunião ordinária e núcleo técnico (para deliberação), com base em Lei estadual 

aprovada pelas assembléias e pela SEPLAN e ainda não está consolidado.  

O MDA libera as verbas e o colegiado do PROINFA escuta dos 

representantes dos quatro aglomerados as reais necessidades, e o MDA e o 

colegiado definem ações e recursos a serem utilizados. As propostas são 

encaminhadas após elaboração e aprovação pelo Conselho. Na plenária maior 

ocorre deliberação das propostas, as comunidades demandam, o colegiado delibera 

e o núcleo técnico elabora projetos, verifica a viabilização técnica e encaminha para 

Brasília, que se forem aprovados, vêm para a CEF. 

As ONGS têm o articulador territorial que conversa com o Ministério e banca o 

serviço do articulador para capacitação dos membros do colegiado, no caso, o 

referido entrevistado para o Território estudado. 

As propostas que vão para o colegiado são avaliadas e passam por uma 

análise técnica e têm origem na comunidade.  Não são ações individuais, mas 

coletivas, através de cooperativas e associações. No Plano Territorial de 

Desenvolvimento Sustentável do Território Vale do Guaribas, existem os eixos 

territoriais: apicultura, cajucultura e a criação de ovinos e caprinos.   
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Ainda não existe a consolidação de associações e cooperativas no Território, 

em virtude de questões culturais e o público alvo para formação serem os 

agricultores familiares. No PRONAF B e C já houve um avanço relativo às 

organizações. 

O sistema de associativismo via a formação de cooperativas e associações 

ainda não se estruturou no Aglomerado 12, pois ainda segundo Correa (1989), a 

cooperativa de comercialização da produção controlada por produtores constitui em 

um instrumento de minimização da extração de lucros comerciais que as cidades em 

geral realizam sobre o campo: ao excluir os intermediários atacadistas, a 

cooperativa tem condições de vender a produção rural de seus associados por um 

preço mais elevado. 

Ao questionar se a divisão em territórios e aglomerados fortaleceu mais os 

laços entre os municípios, o articulador respondeu que a idéia é que as ações 

seriam demandadas para beneficiar não só uma comunidade, outras comunidades, 

realizando um intercâmbio e integração entre municípios. 

A idéia desse fortalecimento foi lançada através da criação dos territórios da 

Cidadania composta pela integração de 19 ministérios que é uma tentativa de 

integração das políticas públicas do governo federal. No Semiárido piauiense 

integram-se os Territórios da Cidadania: o Vale do Rio Guaribas e o Serra da 

Capivara até dezembro de 2008. O Território Vale do Canindé foi incluído a partir de 

janeiro de 2009 e ficou ainda de fora no Semiárido piauiense o Território Vale do 

Sambito. 

O Piauí conta com seis territórios da cidadania a partir de janeiro de 2009. O 

Comitê Gestor Nacional do Territórios da Cidadania aprovou a inclusão dos 

territórios de Cocais e Vale do Canindé, estendendo para 39 novos municípios as 

ações de desenvolvimento regional e garantia de direitos sociais que o governo 

federal desenvolve desde fevereiro de 2008, em parceria com estados, municípios e 

a sociedade civil. A decisão eleva para 138 os municípios beneficiados entre os 224 

do Piauí – mais da metade do total. Até o final de 2008, estão previstos 

investimentos da ordem de R$ 955,8 milhões em ações de acesso a direitos sociais, 

infraestrutura e apoio às atividades produtivas. 

A decisão do Comitê Gestor Nacional amplia de 60 para 120 os Territórios da 

Cidadania atendidos em todo o País. A inclusão de Cocais e do Vale do Canindé foi 
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definida com base nos mesmos critérios adotados na seleção dos primeiros 

territórios beneficiados: menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), reduzido 

dinamismo econômico e maior número de assentamentos da reforma agrária, de 

agricultores familiares, de famílias de pescadores, de quilombolas, de terras 

indígenas e beneficiários do Bolsa-Família. Desta vez, também foi considerado o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Com a ampliação das ações, os Territórios da Cidadania passam a beneficiar 

no Piauí, a partir de janeiro de 2009, 134,2 mil agricultores familiares, 16,6 mil 

famílias assentadas, 6 mil famílias de pescadores e 33 comunidades quilombolas.  

     Mesmo com todos esses programas, o Território de Desenvolvimento Vale 

do Rio Guaribas e o Aglomerado 12 enfrentam muitos problemas estruturais que 

dificultam o acesso aos recursos provenientes do PRONAF, tais como: elevado 

índice de analfabetismo entre a população adulta, alto índice de pobreza e exclusão 

social, falta de acesso à infraestrutura básica, como saúde, energia elétrica, água 

potável, fossas sépticas, educação de qualidade e moradia digna. 

A única cidade do Aglomerado 12 que possui agências bancárias do Banco 

do Nordeste (maior número dos contratos do PRONAF) e Banco do Brasil é Picos. E 

no Território somente existem duas agências do BNB (Picos e Paulistana) e em 

outras cidades dos Aglomerados 13, 14 e 15 existem agências do Banco do Brasil, 

que trabalham com os contratos do PRONAF ainda de forma muito incipiente, pela 

falta de funcionários e informações do próprio Banco.  

Os projetos do PRONAF infraestrutura são realizados via Caixa Econômica 

Federal. No Aglomerado 12, existe somente uma agência da CEF na cidade de 

Picos e, quando procurada pela pesquisadora, alegou que não poderia dar 

informações sobre o Programa. Os dados obtidos sobre o PROINFA foram 

repassados através da Delegacia do MDA no Estado e na Secretaria Executiva 

Estadual do PRONAF no Estado, em virtude de um seminário realizado para uma 

avaliação e diagnóstico do PROINFA. 

Pelos dados levantados na Delegacia do MDA no Estado, sobre a situação do 

PRONAF Infraestrutura no Estado do Piauí, com relação ao número de contratos e 

ao volume de recursos, a situação é crítica e preocupante. Sobre o número de 

contratos, somente 94 (59,1%) estão em situação normal. Foram cancelados 25 

(15,7%), não contratados foram 19 (11.9%), com cláusula suspensiva são 17(10,7%) 
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e quatro contratos (2,5%) com restrição cadastral. Do volume de recursos a serem 

aplicados, 58,4% estão em situação normal, ou seja, os recursos já estão 

contratados pelo executor, em fase de regularização de pendência ou execução do 

projeto.  

Com restrição cadastral, estão 3,2%, o que significa que as prefeituras e/ou 

órgãos proponentes estão com encargos estaduais e federais atrasados, deixaram 

de prestar conta de algum setor, entre outros. Com cláusula suspensiva, estão 

14,0%, significa que o contratado está resolvendo pendências do projeto (falta de 

documentos). Os não-contratados, 6,1%, significam que o executor não efetivou o 

contrato. Os projetos cancelados correspondem a 18,4%, por não atenderem as 

exigências contratuais ou inviabilizadas. 

Pela situação de pobreza do Estado do Piauí, os recursos e realizações do 

PROINFA, em especial no Território Vale do Guaribas e no Aglomerado 12, seriam 

de grande importância para fomentar as outras linhas de ação do PRONAF e 

melhorar a infraestrutura dos municípios envolvidos, uma vez que estes, sem o 

apoio de recursos do governo federal, não têm condições financeiras de realizar 

obras de maior porte (construção e melhoramento de estradas, construção de 

passagens molhadas, ampliação e construção de mercados para feira livre, 

construção de casas de farinha nas comunidades, perfuração de poços 

comunitários, implantação de jardins clonais para repasse de mudas de mandioca e 

caju),  em virtude do restrito orçamento dos municípios. 

O território em que foi realizado o maior número de projetos do PROINFA é o 

Vale do Rio Guaribas (43,07%), seguido do Entre Rios (20,42%), Vale do Canindé 

(20,07%), Vale do Sambito (5,81%), Tabuleiros do Alto Parnaíba (4,28%), Serra da 

Capivara (3,47%), Cocais (0,93%), Planície Litorânea (0,84%), Carnaubais (0,47%), 

Vale dos Rios Piauí e Itaueiras (0,39%) e o Chapada das Mangabeiras (0,26%). A 

maior concentração de obras nos territórios Vale do Guariba, Entre Rios e Vale do 

Canindé ocorre pelo fato de estarem inseridos nos Territórios da Cidadania do 

governo federal, em que existe uma prioridade da aplicação de recursos por vários 

Ministérios. 

No entanto, a realização da maior parte de projetos no Vale do Rio Guaribas é 

pequena, considerando-se as necessidades dos municípios, da criação e melhoria 

de infraestrutura para viabilizar o desenvolvimento da agricultura familiar como 
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propõe o programa. Como já foi exposto no item 3.3.1, o Território e o Aglomerado 

12 têm potencialidades que se forem desenvolvidas de forma adequada e 

sustentável, vão contribuir para redução do índice de pobreza da população local.  

Fazendo uma análise das obras previstas para o Território de 

Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas, no período de 2003 a 2008 (Quadro 14), 

constata-se que praticamente não houve avanços nas obras do PROINFA no 

Território e nos municípios do Aglomerado 12; mesmo com um grande número de 

contratos efetivados, os mesmo continuam parados. Existem os recursos, mas a 

realização das obras não acontece.  

Todos os projetos relacionados no quadro 14 seriam de grande importância 

para geração de trabalho e renda dos agricultores familiares do Território e do 

Aglomerado 12, pois iriam melhorar as várias atividades que são realizadas pelos 

agricultores familiares, através da implantação de tecnologias apropriadas, melhoria, 

aumentaria e diversificaria a produção, agregando valor a produtos como o mel, a 

mandioca, o caju e a criação de pequenos animais. Os projetos são viáveis e o 

Território e o Aglomerado 12 têm a capacidade de receber vários outros projetos em 

virtude das potencialidades existentes neles. 

No entanto, existe uma dissonância entre os diferentes ministérios envolvidos 

no programa, pois o PROINFA só funciona com essa interdependência, o que não 

está acontecendo, e os mais prejudicados são as populações dos territórios. O 

funcionamento do programa (PRONAF) é comprometido, pois falta a infraestrutura 

para viabilizar a melhoria das condições de trabalho e renda dos agricultores 

familiares, que depende do desenvolvimento integrado das linhas de ação a que se 

propõe o programa, o que na prática não vem ocorrendo no Aglomerado 12, como 

foi constatado nas pesquisas de campo e informações obtidas nos órgãos citados no 

início deste capítulo. 
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Projeto/Meta Município Situação Atual 

Construção de unidades de 

processamento de mel comunitárias – 

2003 

Belém do Piauí, Alegrete, Jaicós, Padre 

Marcos e Fronteiras 

Cancelado- falta titularidade da área 

(título da propriedade devidamente 

registrado) 

Instalação de Utt‟s – 2003 Marcolândia, Alegrete, Francisco Macedo, 

Fronteiras, Padre Marcos 

 Cancelado- falta titularidade da área 

(título da propriedade devidamente 

registrado)                      

Construção e aquisição de 

equipamentos para pequenas 

agroindústrias de aproveitamento de 

caju – 2003 

Belém do Piauí Cancelado- falta titularidade da área 

(título da propriedade devidamente 

registrado)                    

Reestruturação de unidade de 

beneficiamento de castanha –             

2003 

Campo Grande do Piauí Cancelado- falta titularidade da área  

(título da propriedade devidamente 

registrado )                   

Construção e aquisição de 

equipamentos para unidade de 

beneficiamento de mandioca – 2003 

Marcolândia Obra paralisada – local inadequado 

para construção 

Reestruturação da indústria de algodão 

– 2003 

Simões Concluída 

Construção de 01 casa de mel com 10 Caldeirão Grande Sem informação 



 

 

 

286 

unidades e de uma casa de farinha – 

2004 

Construção de unidade de colheita de 

processamento de mel – 10 núcleos de 

tecnologia – 2004 

Massapé do Piauí Sem informação 

Construção de colheita de 

processamento de mel – 10 núcleos de 

tecnologia – 2004 

Monsenhor Hipólito Sem informação 

Projeto de piscicultura com implantação 

de tanques redes –            2004 

São João da Canabrava Sem informação 

Projeto de piscicultura – 2004 São Luís do Piauí Sem informação 

Implantação de Utt‟s – 2005           - Todos foram cancelados, pois a SDR, 

órgão proponente, não cumpriu com 

as exigências contratuais, projeto 

técnico e documento de titularidade 

 

 

Implantação de viveiros de mudas   

2005 

          - 

Implantação de jardim clonal – 2005           - 

Implantação de um jardim clonal de 0,5 

ha em 09 municípios do território – 

2005 

Massapê do Piauí, Monsenhor Hipólito; 

Santana do Piauí, Francisco Santos, Patos 

do PI e Belém do Piauí 

Em execução 
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Implantação de um jardim clonal de 

0,5ha em 09 municípios do território – 

2005 

Massapê do Piaui; Monsenhor Hipólito; 

Santana do Piauí; Alagoinha do Piauí; 

Padre Marcos; S. João da Canabrava; 

Francisco Santos; Patos do Piauí; São 

José do Piauí 

Em execução 

Implantação de unidade de 

transferência de tecnologias para 

mandioca em 11 municípios do território 

– 2005 

Campo Grande do Piauí; Curral Novo do 

Piauí; Santana do Piauí; Pio IX; 

Monsenhor Hipólito; Francisco Santos; 

Geminiano; Vila Nova do PI, Patos, São 

José do Piauí, Caldeirão Grande 

Sem informação   

Complementação de 03 viveiros e de 

03 jardins clonais de caju – 2006 

Massapé, Belém e Padre Marcos 

 

Sem informação 

Implantação de 02 fábricas de cajuína – 

2006 

Picos (Mirolândia) e Santana do Piauí 

(zona suburbana)  

 

Faltam plantas das instalações 

elétricas e hidráulicas, declaração de 

disponibilidade de energia elétrica, 

cronograma físico financeiro e 

cronograma de desembolso  

 

Implantação de uma fábrica de 

geléia/doces/umbu em calda – 2006 

Picos  

 

Faltam plantas das instalações 

elétricas e hidráulicas, declaração de 
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disponibilidade de energia elétrica, 

cronograma físico financeiro e 

cronograma de desembolso  

Implantação de unidades de 

transferência tecnológica de mandioca 

– 2006 

Jacobina e Belém 

 

Cronograma físico financeiro, 

justificativas quanto ao modelo de 

implantação da Utt proposta pelo 

EMATER, mapa de localização da 

comunidade, certidão atualizada o 

imóvel está com o prazo inferior a 20 

anos  

Complementação de unidades de 

transferência tecnológica de mandioca 

– 2006 

Caldeirão Grande, Marcolândia, Simões, 

Caldeirão Grande, Marcolândia  e Simões 

Falta projeto de complementação das 

3 Utt´s, os quais serão vistoriados 

antes da autorização para início dos 

serviços, cronograma físico financeiro, 

mapa de localização das 

comunidades, falta comprovação de 

titularidade de área. 

Falta projeto de complementação das 

3 Utt´s, os quais serão vistoriados 

antes da autorização para inicio dos 
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serviços, cronograma físico financeiro, 

mapa de localização das 

comunidades, falta comprovação de 

titularidade de área 

Construção de casa de farinha e 

aquisição de equipamentos – 2006 

Geminiano 

 

Pendências no memorial descritivo 

(orçamentos, disponibilidade de água 

e energia elétrica, instalações elétricas 

e hidráulicas, cronograma físico-

financeiro, mapa de localização da 

comunidade 

Implantação de 02 unidades de 

transferência tecnológica de 

caprino/ovino – 2006 

Santo Antonio de Lisboa e Queimada Nova 

 

Pendências na proposta técnica 

(orçamentos, modelo de implantação 

da Utt) a certidão atualizada do imóvel 

constando averbação do contrato de 

cessão relativa ao município de 

queimada nova, está com prazo 

inferior a 20 anos. 

Complementação de 03 unidades de 

transferência tecnológica de 

caprino/ovino – 2006 

Francisco Macedo, Caldeirão Grande do 

Piauí e Marcolândia  

 

Falta projeto de complementação das 

3 Utt´s, os quais serão vistoriados 

antes da autorização para início dos 
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serviços, reapresentar cronograma 

físico financeiro, mapa de localização 

das comunidades, definir o rebanho 

que  será explorado (caprino ou ovino)  

 

Equipar o entre posto de mel (campo 

grande) com equipamentos de 

processamento – 2006 

Campo Grande Cancelado tendo em vista a perda dos 

recursos de 2005 – Redirecionado 

para o entreposto de Monsenhor Gil – 

Entre Rios 

Equipar o entre posto de mel com 

equipamentos portões e construção de 

muro – 2006 

Simões Projeto parado 

Implantação de 1 Utt caprinos/ovinos – 

2006 

Pio IX Sem informação 

Adaptação de uma fabrica de algodão 

para produção de ração animal – 2006 

Sussuapara 

 

Cancelada - pela falta titularidade de 

área (título da propriedade 

devidamente registrado) 

Complementação de duas Utt´s 

caprinos/ovinos – 2006 

Santo Antonio de Lisboa e Queimada Nova   Sem informação 

Construção de um matadouro em Jacobina Licitado – aguardando inicio das obras 
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Jacobina – 2006 

Implantação de um jardim clonal e de 1 

viveiro – 2006 

Jaicós Não contratado 

Aquisição de 03 máquinas forrageiras – 

2006   

Caridade do Piauí Não contratado 

Aquisição de 10 máquinas forrageiras – 

2006   

Patos do Piauí Não contratado 

Aquisição de 08 máquinas forrageiras – 

2006   

Acauã   Não contratado 

Construção de 10 barraginhas – 2007 Paulistana  

 

Mapa de localização das 

comunidades; projeto gráfico dos 

sistemas; cronograma físico-financeiro; 

orçamento detalhado da obra;  

 

Aquisição de 15 comutadores, 02 data 

show, 15 GPS, 13 maquinas digitais – 

2007 

Território  

 

Faltam especificações técnicas dos 

itens a serem adquiridos 

 

Implantação de 03 fábricas de geléia de 

doce de umbu – 2007 

Picos, Padre Marcos  e Paulistana  

 

Pendências no memorial descritivo, 

declaração de viabilidade de água 

(fonte e qualidade) energia elétrica; 
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projeto arquitetônico; pendências no 

orçamento, especificação técnica 

 

Complementação de casa de farinha – 

2007 

Caldeirão Grande do Piauí Concluída e em funcionamento   

Aquisição transporte automóvel e 

equipamentos para estruturação do 

Núcleo diretivo – 2007 

Território Clausula suspensiva 

Construção de 10 sistemas de 

barraginhas – 2007 

Curral Novo Clausula suspensiva 

Quadro 14: Território Vale do Rio Guaribas – Obras do PROINFA 2003-2008 

Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/ DELEGACIA MDA-PI, 2009. ORG. DA AUTORA 
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Em levantamento de informações sobre as obras do PROINFA no Estado, 

pela Delegacia do MDA no Piauí, foram constatadas várias e irregularidades na fase 

de proposição dos convênios, na fase de execução financeira, nos processos 

licitatórios e nas sanções aplicáveis aos responsáveis pela utilização de recursos 

transferidos pela União, que tiveram suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal 

de Contas da União – TCU.  

     As principais irregularidades mais frequentes, verificadas na fase de 

proposição dos convênios foram: plano de trabalho pouco detalhado, projeto básico 

incompleto e/ou com informações insuficientes, ausência de projeto básico, falta de 

comprovação da existência de contrapartida e orçamento subestimado ou 

superestimado. 

As Irregularidades e falhas mais frequentes verificadas na fase de execução 

financeira dos convênios: saque total dos recursos sem levar em conta o 

cronograma físico financeiro de execução do objeto, realização de despesas fora da 

vigência do convênio, saque dos recursos para pagamento em espécie de 

despesas, utilização dos recursos para finalidade diferente daquela prevista no 

convênio, pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços, transferência 

de recursos da conta corrente específica para outras contas, retirada de recursos 

para outras finalidades com posterior ressarcimento, aceitação de documentação 

não idônea para comprovação de despesas, falta de conciliação entre os débitos em 

conta e os pagamentos efetuados, não-aplicação ou não-comprovação de 

contrapartida, ausência de aplicação de recursos em poupança ou no mercado 

financeiro, uso dos rendimentos de aplicação financeira para finalidade diferente da 

prevista no convênio, falta de registro do número do convênio em todos os 

documentos que comprovam as despesas (empenhos, notas fiscais, medições, 

recibos). 

As irregularidades mais constantes encontradas em processos licitatórios: 

falta de divulgação da licitação, aquisição direta de bens e serviços sem licitação;  

dispensa indevida de licitação, sob alegação de emergência;  ausência de no 

mínimo três propostas válidas no convite, aquisição fracionada do objeto com 

alteração da modalidade de licitação, ausência de pesquisa de preços referenciais 

no mercado; exigências exorbitantes no edital, restringindo o caráter de competição 
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para beneficiar determinada empresa; permissão de participação de empresas 

“fantasmas”, não observância dos prazos para interposição de recursos, ausência de 

documentos de habilitação das empresas participantes, direcionamento institucional 

de licitação para determinada empresa com apresentação proposital de propostas 

acima de mercado pelas outras concorrentes. Percebe-se claramente a falta de 

conhecimento e sensibilização dos atores envolvidos em lidar com os projetos, de 

acordo com as normas exigidas. 

As sanções aplicáveis aos responsáveis pela utilização de recursos 

transferidos pela união que tiveram suas contas julgadas irregulares pelo TCU são: a 

devolução dos valores com atualização monetária e juros de mora, multa que pode 

alcançar 100% do valor atualizado do dano causado ao Erário, inscrição no CADIN, 

o que implica a impossibilidade de realizar transações bancárias; declaração pela 

justiça eleitoral de inelegibilidade para cargos eletivos; não-habilitação para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração pública, 

por um período de cinco a oito anos e ajuizamento de ação penal pelo Ministério 

Público Federal. 

Sobre o total de projetos contratados no Estado, entre 2003 e 2008, segundo 

os tomadores, verifica-se que, no ano de 2003 houve o domínio absoluto dos 

projetos contratados pelos órgãos públicos; os projetos contratados pelo terceiro 

setor foram insignificantes. Em 2004, houve um ligeiro acréscimo de projetos 

contratados tanto por órgãos públicos como pelo terceiro setor. Em 2005, o terceiro 

setor supera os órgãos públicos em projetos, mas em 2006 e 2007, os órgãos 

públicos retomam, com um aumento significativo.  

Em 2008, houve um equilíbrio relativo entre o número de contratos por 

tomadores, contudo, o número de projetos contratados é muito pequeno em relação 

às necessidades dos territórios e do Estado.  

Já no Território de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas, o total de 

contratos, segundo os tomadores ficou concentrado nos órgãos públicos nos anos 

de 2004 a 2008. O número de contratos realizados pelo terceiro setor só aconteceu 

em 2008. Aliás, neste período o número de contratos do PROINFA foi muito 

pequeno no Território, se for considerada a demanda e potencial dos municípios. 
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O quadro 15 mostra que os contratos do PROINFA, executados por órgãos 

públicos no Território foram realizado pela SDR e mesmo tendo sido liberados os 

recursos e realizada a contrapartida da PM, a obra foi paralisada em agosto de 

2008, três anos depois. Nos anos de 2000 a 2004, 2006 e 2007 não existe 

informação da CEF sobre a realização de contratos para o Território. 

Sobre os contratos executados por órgãos públicos no Território, no caso as 

Prefeituras Municipais, foram realizadas várias ações de infraestrutura e serviços 

nos anos de 2004 a 2007, mas já tiveram suas prestações de contas aprovadas 

junto à CEF. Quadro 15. 

Os dados do quadro 16 mostram os contratos executados por entidades do 

terceiro setor, no Território entre os anos de 2005 e 2006, mas estão com 

pendências junto à CEF. A prestação de contas de uma ação iniciada em 2005, no 

município de Picos pela APAESPI e concluída em 2007, não foi realizada pela 

mesma junto a CEF. A obra contratada pela COOTAPI, no município de Guaribas, 

teve 100% dos recursos liberados, mas nenhuma ação foi executada. O contrato 

realizado pela APAESPI, no município de Belém do Piauí, com início em 2006, até 

dezembro de 2008 tinha sido executado somente 41% da ação e o restante estava 

paralisado. Esses fatos comprovam a falta de capacidade operacional e 

competência dos órgãos do terceiro setor que estão atuando através do PROINFA 

no Território. 
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Ano Município Ação Tomador V.Ordem 

Bancária 

       R$ 

 

Data 

Crédito 

Repasse 

     R$ 

Contrapartida Situação Atual 

2005 Pio IX AFEM SDR 66.659,00 20.11.2006 40.441,00 

12.776,00 

53.327,00 

  4.387,00 

  1.382,00 

  5.769,00 

 

RECURSOS 

LIBERADOS, 

OBRA 

PARALISADA 

EM AGOSTO 

DE 2008 

Quadro 15: Relatório de dados financeiros dos contratos do PROINFA no Território Vale do Guaribas.-contratos executados com 
pendência por órgãos estaduais 

Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2009 

OBS: de 2000 a 2004, 2006 e 2007 não tem informações 
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Ano Município Ação Tomador Valor da 

Ordem 

Bancária 

R$ 

 

Data 

Crédito 

Repasse 

R$ 

Contrapartida 

200

4 

Caldeirão 

Grande do 

Piauí 

Infraestrutura e 

serviços 

PM 58.350,00 21.06.2005    7.501,00 

   3.539,00 

 47.032,00 

          0,00 

 58.072,00 

    75,00 

    35,00 

  477,00 

2.406,00 

2.993,00 

 

 São João da 

Canabrava 

Infraestrutura e 

serviços 

PM 28.946,00 16.11.2005   7.748,00 

21.197,00 

         0,00 

28.945,00 

 

     78,00 

    214,00 

 1.323,00 

 1.615,00 

      

 São Luís do 

Piauí 

Infraestrutura e 

serviços 

PM 28.946,00 16.09.2005   7.750,00 

21.195,00 

         0,00 

28.945,00 

       78,00 

     214,00 

   1.837,00 

   2.129,00 
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 Caldeirão 

Grande do 

Piauí 

Infraestrutura e 

serviços 

PM 31.898,00 21.06.2005    8.230,00 

   4.436,00 

 18.371,00 

          0,00 

 31.037,00 

         83,00 

         44,00 

       194,00 

     1.030,00 

     1.351,00 

 Massapé do 

Piauí 

Infraestrutura e 

serviços 

PM 31.898,00 11.11.2005 17.819,00 

14.078,00 

         0,00 

31.897,00 

       180,00 

       142,00 

       627,00 

       949,00 

 Monsenhor 

Hipólito 

Infraestrutura e 

serviços 

PM 31.898,00 01.09.2005 19.179,00 

12.602,00 

     116,00 

31.897,00 

       194,00 

       128,00 

       202,00 

       524,00 

200

7 

Caldeirão 

Grande do 

Piauí 

Infraestrutura e 

serviços 

PM 43.650,00 28.06.2008 43.319,00 

     230,00 

43.694,00 

    1.350,00 

       505,00 

    1.855,00 

Quadro 16: Relatório financeiro dos contratos do PROINFA no Território Vale do Guaribas - contratos executados por 
órgãos estaduais com prestação de contas aprovadas junto a CEF-PI 

Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2009                                                                                 
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Ano Município Ação Tomador Valor Ordem 

Bancária 

R$ 

 

Data  do 

Crédito 

Repasse 

R$ 

Contrapartida Situação Atual 

200

5 

Picos Tecnologia APAESPI 119.248,00 29.05.20

06 

107.088,0

0 

  

12.159,00 

119.247,0

0 

 

    2.852,00 

  27.971,00  

  

   

 

Concluído em março 

de 2007/ falta 

prestação de contas 

final  

200

6 

Guaribas Infraestrutur

a e serviços 

COOTAP

I 

  19.839,00 09.10.20

07 

          

0,00 

          0,00 100% liberado e nada 

executado 

 Belém do 

Piauí 

Assistência 

técnica e 

extensão 

rural 

APAESPI 144.452,00 02.04.20

07 

130.006,0

0 

   14.454,00 Até Dez. de 2008- 41% 

executado e o restante 

paralisado 

Quadro 17: Relatório financeiro dos contratos do PROINFA no Território Vale do Guaribas - contratos executados por entidades do 
Terceiro Setor (ONGs, Cooperativas) com pendências junto a CEF-PI 

Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2009 
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As obras do PROINFA são de extrema relevância para dar suporte às outras 

linhas de ação do PRONAF, promovendo maiores transformações no espaço rural, 

dotando-o de um sistema de equipamentos essenciais à melhoria da rede de 

produção, circulação dos produtos, mercadorias, serviços e pessoas, possibilitando 

melhores condições de vida com a geração de trabalho e renda e acesso a bens e 

serviços essenciais para os agricultores familiares do Aglomerado 12 e do Território. 

No entanto o que se pode comprovar é a falta de integração entre as ações 

dos ministérios que estão presentes no Aglomerado e no Território, através de 

projetos incluídos nos denominados Territórios da Cidadania. Os recursos do 

PROINFA estão voltando para o governo federal em virtude da inadequação dos 

projetos elaborados, cancelamento e paralisação das obras em virtude dos fatores já 

citados anteriormente pela Delegacia do MDA do Estado e pelo Secretário Executivo 

do PRONAF no Estado do Piauí. 

 

4.2.5 Benefícios e dificuldades na implantação do PRONAF no Território Vale do 

Guaribas e no Aglomerado 12  

 

A diferença do PRONAF em relação a políticas anteriores, segundo o 

coordenador do EMATER – PI no Território, é que este trouxe maior possibilidade de 

acesso ao crédito ao agricultor familiar, mas necessita melhorar a recuperação dos 

índices de desenvolvimento social e o ponto negativo do programa hoje são os 

elevados índices de inadimplência dos grupos B e C. 

O programa vem cumprindo somente em parte ao que se propõe, segundo o 

entrevistado, pois falta chegar à comunidade e vê-la saindo da extrema pobreza em 

que vive. Houve uma pequena melhoria da infraestrutura do EMATER no Território, 

com a aquisição de quatro veículos FIAT, seis motos e a informatização de 16 

escritórios, que estavam totalmente sucateados. 

Ao perguntar sobre a avaliação do PRONAF no Território: com relação à infra-

estrutura (os recursos ainda são insuficientes para o total de 39 municípios); crédito 

de custeio (necessita ampliar a capacitação de técnicos e agricultores familiares); 

investimentos (necessita atingir a meta e ampliá-la) e a assistência técnica ainda é 

mínima para atender à demanda dos 39 municípios. 
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Em entrevista com o Secretário Executivo do PRONAF no Estado do Piauí, 

procurou-se verificar as transformações sócioespaciais, políticas, geração de 

trabalho e renda, inserção de crédito para custeio e investimentos que o Programa 

vem promovendo no espaço rural piauiense desde o ano de 1999. 

Segundo o Secretário, o PRONAF foi concebido no governo Fernando 

Henrique Cardoso, em 1995, com a finalidade de resolver os problemas do campo 

no País. Nas regiões Sul e Sudeste, onde se concentra o segmento mais organizado 

da agricultura familiar em associações e cooperativas, houve um deslanche do 

programa. A estrutura de assistência técnica aos agricultores familiares é mantida 

pelas associações e cooperativas e não depende do EMATER.  

Nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste o programa, só teve presença 

mais efetiva a partir de 2003, no governo de Luís Inácio Lula da Silva. O desmonte 

da assistência técnica (ATER), realizado pelo governo federal, no período de 1988 a 

1991, concorre para os problemas de assistência técnica e acompanhamento na 

aplicação dos recursos financeiros pelos agricultores familiares, que têm acesso ao 

PRONAF desde que o mesmo foi implantado. 

Para o Secretário Executivo do PRONAF, o maior problema do programa 

desde sua implantação até os dias atuais consiste na falta de monitoramento e 

acompanhamento de um técnico devidamente capacitado aos agricultores 

familiares, desde a liberação do crédito até a sua utilização na propriedade. Ele 

defende que o PRONAF só vai transformar efetivamente a realidade da agricultura 

familiar, quando houver a municipalização da agricultura, com o acompanhamento 

de 1 técnico agropecuário para cada 60 famílias, contratado através de concurso 

público, relativamente jovem (entre 18 e 30 anos), utilizando motos para 

deslocamento, GPS e Palmer para localização e armazenamento de dados, 

realizando um acompanhamento minucioso de cada família de agricultor, desde a 

elaboração do projeto, captação do recurso e sua correta aplicação. 

Para o Técnico do EMATER-PI, do Município de Itainopólis, o PRONAF 

apresenta alguns pontos negativos no município: 

1. A comercialização dos produtos ainda continua sendo um dos entraves 

para a agricultura familiar, pois esta continua sendo adquirida e controlada 

pelos comerciantes atravessadores locais e de outros municípios. 
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2. Falta de acompanhamento na aplicação dos recursos adquiridos. 

3. O PROINFA não tem realizado investimentos no município. 

4. O município não destina recursos para a agricultura, complementando os 

projetos dos governos federais e estaduais. 

5. A assistência técnica do EMATER ainda é falha, pois faltam técnicos para 

atender os agricultores familiares, além de a mesma não possui a 

infraestrutura suficiente para tal finalidade e este fator não tem se 

modificado apesar dos recursos previstos no programa (capacitação). 

6. Os recursos para irrigação não foram aplicados apesar da existência de 

água e terras disponíveis. 

7. Falta de investimentos para produção de hortaliças e frutas, que o Estado 

importa de outros estados, embora haja água, tecnologia e mão-de-obra.  

     As maiores dificuldades de o agricultor familiar ter acesso aos recursos do 

PRONAF, segundo informações do Presidente do STR, deve-se aos 

seguintes fatores: falta de documentação das terras e documentos 

irregulares; mesmo os agricultores estando com o pagamento das taxas do 

INCRA em dia não recebem os recursos; quando o programa era via 

prefeituras, ficava engavetado; morosidade na liberação dos recursos; falta 

de informação ao agricultor familiar sobre o programa; falta de assistência 

técnica para elaboração e acompanhamento dos projetos. 

 

Para os secretários municipais de Agricultura entrevistados, existem pontos 

positivos e negativos do PRONAF e os mesmos apontam sugestões para a melhoria 

do programa. Quadro 18. 
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Município Estrutura 

Fundiária 

do 

Município 

Pontos 

Positivos 

do Pronaf 

Pontos Negativos do 

Pronaf 

Sugestões 

para Melhoria 

do Programa 

Dom 

Expedito 

Lopes 

 

Pequenas e 

Médias 

propriedades

. 

Grande 

influência 

para o 

agricultor: 

qualificação 

da produção 

e criação. 

Nem todos aplicam os 

recursos corretamente. 

Maior 

acompanham

ento na 

aplicação dos 

recursos 

Santana 

do Piauí 

Minifúndios 

– variam de 

28 a 30 há 

Inclusão da 

família aos 

recursos, 

melhoria na 

alimentação 

e 

vestimentas. 

Falta a legalização das 

propriedades e retirada 

dos atravessadores. 

Contribuir 

para 

legalização 

das 

propriedades 

(documentaçã

o) 

Santo 

Antonio de 

Lisboa 

Minifúndios 

– 35 a 45 há 

Crédito ao 

agricultor 

pobre 

Dispensar mais de 

70% do valor do 

empréstimo 

Injetar mais 

recursos 

São João 

da 

Canabrava 

90% de 

produtores 

com 

pequenas 

propriedades

. 

 
  

Quando bem 

empregado 

só tem 

aspectos 

positivos 

Falta de fiscalização 

na aplicação dos 

recursos 

Necessita ser 

feito uma 

melhor 

fiscalização na 

aplicação dos 

recursos 

Sussuapar

a 

0,5 a 200 há Aumento da 

renda 

Burocracia, 

inadimplência e 

mudanças na 

Diminuição da 

burocracia, 

fiscalização do 
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legislação uso dos 

recursos, 

aumento da 

assistência 

técnica. 

Quadro 18: Pontos positivos, negativos e sugestões para melhoria do PRONAF  

Fonte: Pesquisa Direta, Julho de 2008 

 

Com relação aos pontos positivos do PRONAF nos municípios, os secretários 

indicaram: acesso e a inclusão dos recursos pelos agricultores mais pobres, 

melhoria da alimentação e vestimentas da família e aumento da renda.  

Como pontos negativos foram enfatizados: ausência de fiscalização e 

acompanhamento na aplicação dos recursos, a dispensa de 70% do valor do 

empréstimo, a burocracia, a inadimplência, mudanças constantes na legislação e a 

falta de legalização das propriedades. 

Como sugestões para a melhoria do programa, indicaram: maior 

acompanhamento na aplicação dos recursos, contribuição para legalização das 

propriedades, diminuição da burocracia e aumento e melhoria da assistência técnica 

ao agricultor familiar. 

Durante a entrevista, foi solicitado ao presidente do STR que fizessem uma 

avaliação sobre a contribuição do PRONAF para a melhoria de vida do agricultor 

familiar, aqui traduzida na fala dos mesmos: 

 

Sim. Presidente do STR de Aroeira do Itaim 

Contribuiu muito, melhorando a qualidade da alimentação e o acesso à informação.  

Presidente do STR de Bocaina 

 

Quando bem empregado sim, melhora a vida do agricultor. Presidente do STR de 

Dom Expedito Lopes 

 

Sim, pois não se  tinha nada, com o que se adquire tem-se condição de se manter. 

Presidente do STR de Geminiano 
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Sim, para os que investem realmente, para os que não investem corretamente, não 

melhora. Presidente do STR de Itainópolis 

 

Melhorou para quem fez e empregou, deu-se bem e busca novos projetos. 

Presidente do STR de Paquetá 

 

Se bem aplicado e fiscalizado, principalmente o crédito. Melhorou a vida do 

arrendatário. Presidente do STR de Picos 

 

Foi bom porque os recursos foram usados para compra de animais. Presidente do 

STR de Santana do Piauí 

 

Melhor programa, mas varia quando vem através dos Bancos: o BNB tem muitas 

taxas, o BB é mais simples, mas não se interessa pelo Pronaf B. Presidente do STR 

de Santo Antonio de Lisboa 

 

Melhorou. Presidente do STR de São João da Canabrava 

Houve crescimento partindo do Pronaf B, alguns conseguiram comprar terra. 

Presidente do STR de São José do Piauí 

 

Melhorou a alimentação da família. Presidente do STR de São Luís do Piauí 

 

Positivo, antes os agricultores não tinham acesso ao Banco, maior satisfação com o 

Pronaf. Presidente do STR de Sussuapara 

 

Positivo, se fosse contínuo e houvesse assistência, quando paga um, já procura 

fazer outro. Presidente do STR de Vera Mendes 

 

Pela fala do Presidente dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos 

municípios, verificou-se que houve melhoria na qualidade de vida dos agricultores 

familiares que aplicaram corretamente os créditos, tanto na alimentação quanto na 

aquisição de animais. 
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Ainda durante a entrevista foi perguntado a diferença entre o PRONAF e 

outras políticas públicas para a agricultura familiar. Responderam que o programa é 

significativo, trouxe créditos, é mais acessível, tem sustentabilidade, é realizado 

diretamente com o agricultor. Alguns presidentes disseram não ter conhecido outra 

política pública voltada para a agricultura familiar e outros não conhecem essas 

diferenças. Ao ser perguntado sobre a assistência técnica ao agricultor familiar 

pronafiano, todos responderem que praticamente não existe e a que existe é muito 

precária, falta técnico para elaboração de projetos e o acompanhamento não existe 

de forma alguma (Quadro 19). 
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Município Diferença entre o PRONAF 

e outras Políticas 

Assistência Técnica ao 

Agricultor 

Sugestões para melhoria do 

Programa 

Aroeira do Itaim 

 

Não tem conhecimento Do EMATER, precária, não existe. Não apresentou 

Bocaina É melhor, mais significativo. Falta assistência técnica do 

EMATER e capacitação dos 

cooperados e agricultores. 

 

Melhor capacitação do agricultor 

e com acompanhamento técnico. 

Dom Expedito Lopes 

 

Só conheceu e conhece 

essa. 

Assistência técnica do EMATER 

mais ainda é carente. 

Utilizar corretamente os recursos 

recebidos. 

Geminiano Não conhece outras políticas. Assistência técnica do EMATER, 

deveria ter, mas não tem. 

 

Utilizar corretamente os recursos 

recebidos. 

Itainópolis Anteriores tinham prejuízos 

para os produtores. 

Deveria ter do EMATER, mas não 

existe. 

Positivo, desde que invista no 

que se propôs. 

Paquetá Sim. Deveria ter do EMATER, mas 

praticamente não existe. 

Minimizar os problemas. 

Picos O PRONAF tem 

sustentabilidade. 

Do EMATER, mas muito fraca. 

Secretaria de Agricultura, mas de 

forma limitada.  

Maior quantidade de recursos e 

maior abertura do BNB. 

Divulgação de outros grupos do 
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PRONAF. 

Santana do Piauí Sim, é muito bom. Do EMATER e da Secretaria 

Municipal de Agricultura. 

Não apresentou. 

Santo Antonio de 

Lisboa 

É mais fácil e acessível ao 

pobre. 

Deveria ser do EMATER, mas não 

existe. 

Maior acompanhamento e 

fiscalização do uso dos recursos. 

São João da 

Canabrava 

Ficou mais fácil o acesso ao 

crédito pelo pequeno 

agricultor. Melhorou a 

alimentação do agricultor. 

Deveria ser do EMATER,mas é 

péssima e não funciona, estão 

buscando particular. 

Diminuição da burocracia. 

São José do Piauí O crédito conquistou o 

agricultor, mas não sai a 

liberação dos recursos. 

Deveria ser do EMATER, mas não 

existe, o técnico não aparece. 

Melhorar a assistência técnica na 

elaboração do projeto e 

acompanhamento, menor 

burocracia na liberação dos 

recursos. 

São Luís do Piauí 

 

 

Não apresentou Deveria ser do EMATER, mas 

continua precária. Falta quem 

elabore os projetos 

A fiscalização do uso dos 

recursos 

Sussuapara É uma grande vantagem para 

a agricultura por fazer um 

bom trabalho. 

Deveria ser do EMATER, mas é 

precária. 

Acesso a todo o encaminhamento 

do PRONAF. 
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Vera Mendes Fez diferença por ser 

realizado diretamente pelo 

agricultor. 

Deveria ser do EMATER, mas este 

não faz nada, não dá assistência. 

Minimizar os problemas 

relacionados. 

Quadro 19: Assistência técnica e sugestões para melhoria do PRONAF no Aglomerado 12 

Fonte: Pesquisa Direta, Julho de 2008.  
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Ao se perguntar sobre os problemas do Pronaf no município, os mesmos 

responderam: 

 

Inadimplência, município com terras irregulares, não chega a todos os agricultores. 

Presidente do STR de Aroeira do Itaim 

 

Não existem fiscalização e acompanhamento do uso dos recursos, faltam 

capacitação e assistência técnica. Presidente do STR de Bocaina 

 

Os agricultores não têm terra. Presidente do STR de Dom Expedito Lopes 

 

Os agricultores não têm terra.  Presidente do STR de Geminiano 

 

Falta acompanhamento, orientação e avaliação. Presidente do STR de Itainópolis 

 

Falta de acompanhamento dos projetos, desvio dos recursos, falta quem elabore os 

projetos, falha no processo de comercialização e não possibilita a aquisição de 

terras. Presidente do STR de Paquetá 

 

Inadimplência falta de acompanhamento e fiscalização. Presidente do STR de Picos 

 

Não apresentou. Presidente do STR de Santana do Piauí 

 

Elevado índice de inadimplência nos grupos B (18%) e C (10%). Assentamentos 

sem assistência. Presidente do STR de Santo Antonio de Lisboa 

 

Falha no processo de comercialização dos produtos, na assistência técnica, falta o 

incentivo a educação para o agricultor. Presidente do STR de São João da 

Canabrava 

 

Falta assistência técnica, falta de acompanhamento dos projetos. Dificuldade na 

aquisição de novos créditos. Presidente do STR de São José do Piauí 
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Falta a fiscalização do uso e aplicação dos recursos adquiridos. Presidente do STR 

de São Luís do Piauí 

 

Falta da posse da terra. Presidente do STR de Sussuapara 

 

Falta acompanhamento técnico na execução do projeto, desvio dos recursos, falta 

fiscalização e elevado índice de inadimplência. Presidente do STR de Vera Mendes 

 

Apesar dos créditos do programa para custeio e investimentos, os problemas 

estruturais dos agricultores familiares continuam: o acesso à terra e falta de 

regularização da posse da terra. Além de outros gerados pelo programa: falta de 

acompanhamento na aplicação dos recursos, falta de assistência técnica e o 

elevado índice de inadimplência. 

Como sugestões para melhoria do programa, foram apontadas: melhor 

capacitação e acompanhamento técnico dos agricultores familiares, diminuição da 

burocracia, liberação de mais recursos e maior fiscalização do programa. 

Como pontos positivos do PRONAF foram citados pelos 20 agricultores 

familiares pronafianos entrevistados: mais acessível ao agricultor, ajuda na época da 

aposentadoria, recursos para a compra de animais, melhoria na produção, oferece 

desconto na hora de pagar, facilitou o crédito, gera trabalho e renda, melhora a 

condição de vida do agricultor, juros baixos e rebate, melhorou a criação de animais.  

Como pontos negativos do PRONAF foram citados pelos agricultores 

familiares entrevistados: não chegou ao alcance de todos, não existe fiscalização, 

falta acompanhamento, muita burocracia, não dá para comprar nada, não tem lucro, 

obrigação de pagamento independente da perda do investimento e falta de 

encaminhamento do EMATER com técnicos para elaboração do projeto. 

O gerente do PRONAF do BNB - Agência Picos avalia de forma positiva o 

PRONAF para o agricultor familiar a partir dos seguintes aspectos: 

1. Melhorou a renda e o trabalho para o agricultor familiar (pequeno); 

2. Ajudou a fixar o homem no campo; 

3.Criou um sistema de comodato em propriedades do pai, do irmão e até 

mesmo aqueles que não têm terra podem fazê-lo na terra de outro, através 
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do contrato de comodato (empréstimo separado, com permissão do 

proprietário e com assinatura em cartório); 

4. É totalmente familiar a mão-de-obra e ele não tem gastos; 

5.  Fica na região tudo que é produzido; 

6. É viável o Pronaf e deve ser contínuo; 

7. Contempla o agricultor familiar com renda praticamente zero; 

8. Mudou a vida do agricultor; 

9. Mudou a estrutura fundiária com o programa do CAF (Consolidação da 

Agricultura Familiar – com juros de 2 a 3% ao ano, para aquisição da terra), 

ligado ao Pronaf, com direito a rebate e bônus. Após a compra da Terra, 

ele pode ter acesso ao Pronaf A e ao Pronaf Semiárido (50% para 

irrigação); 

10. Contar com a presença do Pronaf Mulher, para a criação de galinhas e 

melhora da renda da família; 

11. Ter financiado atividades relacionadas à agricultura e à pecuária no 

Território; 

12. Ter dado certo para todos os agricultores que fizeram o Pronaf B, os quais 

já estão no segundo ou terceiro financiamento; 

13. Existe uma parceria entre Sindicato- EMATER- Secretaria de Agricultura – 

Empresas privadas; 

14. Ter animado os agricultores familiares com o AGROAMIGO, por conta do 

acompanhamento; 

15.  Tentar inserir através do AGOAMIGO o agricultor familiar ao mercado. 

 

O gerente do BNB apontou algumas falhas do programa: 

1. Não conseguiu retirar o comerciante atravessador na comercialização dos 

produtos, contribuindo para perda do lucro de quem produziu (o agricultor 

familiar com sua família e recursos financiados pelo governo); 

2. Não houve ainda a criação e consolidação das associações e cooperativas 

para evitar a presença do comerciante atravessador; 

3. Custo zero para produção e alguém ganha em lugar do agricultor familiar. 
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Na concepção do Secretário de Políticas Agrícolas da FETAG-PI, as maiores 

dificuldades que os agricultores familiares encontram para ter acesso aos recursos 

do PRONAF e utilizá-los, é a assistência técnica precária, os técnicos que têm não 

trabalham e nem acompanham os projetos. Além do mais, o Estado não oferece 

apoio e assistência à formação de cooperativas. 

Sobre o cumprimento dos objetivos e linhas de ação do PRONAF no Estado, 

o entrevistado afirmou que existem muitas dificuldades e este ainda não vem 

trabalhando como se deve. O ponto mais crítico é com relação aos recursos do 

PROINFA, que não estão sendo investidos e muitos recursos vêm sendo devolvidos, 

em especial pela falta de projetos que atendam aos critérios exigidos pelo programa, 

inclusive a falta de documentação de áreas em que seriam realizadas as obras.  

O entrevistado ressaltou ainda que o PRONAF foi uma conquista dos 

trabalhadores rurais, através de lutas e movimentos sociais junto ao  governo (O 

grito da terra) que foram e continuam sendo organizados nos Estados, na Região e 

no País. 

Outros problemas do PRONAF citados pela Chefe de Divisão de 

Assentamentos do INCRA foram: falta de informação sobre os recursos e sobre o 

programa, a elevada inadimplência pela falta de acompanhamento no uso e 

aplicação dos recursos, gerando o endividamento do agricultor familiar. Considera 

positivo o acesso ao crédito possibilitado pelo PRONAF aos agricultores familiares 

de baixa renda, mas ainda é insuficiente. 

Outro problema agravante é que a agência bancária que concentra o maior 

número de contratos do PRONAF no Território Vale do Guaribas e no Aglomerado 

12 é a do Banco do Nordeste, localizada na cidade de Picos para onde converge 

toda a demanda dos municípios dos  4 aglomerados  do Território. As agências do 

Banco do Brasil têm tido participação maior em outros aglomerados do Território. No 

Aglomerado 12 esta realiza empréstimos mais aos grupos A, C e D do PRONAF e 

só existe na cidade de Picos. Os bancos que trabalham com o Pronaf e suas linhas 

de ação são federais e regionais: BB, BNB e CEF. 

O maior agente na produção do espaço rural ainda é o Estado (níveis 

Estadual, Federal e mais recentemente o Municipal), através das diferentes políticas 

públicas e políticas sociais, não podendo deixar de verificar também a grande 

participação de organismos internacionais como Banco Mundial, BID e outros, que 
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realizam em parceria com o governo estadual, projetos e programas do campo, em 

especial no combate à pobreza rural e promoção desenvolvimento sustentável. 

Essas políticas públicas vêm promovendo várias transformações no espaço rural do 

Semiárido piauiense como já foi exposto nos itens deste capítulo. 

Pode-se verificar também a presença do terceiro setor (ONGs, Cooperativas e 

Associações) que estão prestando serviços de capacitação de atores locais e 

serviços técnicos, realização de obras na linha de ação de infraestrutura e serviços 

nos territórios, mas no Território e no Aglomerado 12 ainda são restritas e com 

reduzida capacidade de operacionalização de ações e projetos. 
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5. REPENSANDO A ATUAÇÃO DO PRONAF À LUZ DA REALIDADE DO 

SEMIÁRIDO PIAUIENSE E AS ALTERAÇÕES NO ESPAÇO RURAL DOS 

MUNICÍPIOS DO AGLOMERADO 12 

 

Neste capítulo busca-se consolidar a tese de que o PRONAF, como política 

pública, a partir de suas linhas de ação, está contribuindo para alterações no espaço 

rural da Macrorregião do Semiárido piauiense, norteada pela questão principal: que 

transformações sócio-espaciais vêm ocorrendo no espaço rural do Semiárido 

piauiense em virtude do acesso pelo agricultor familiar aos recursos do PRONAF?  

As intervenções públicas foram e ainda são necessárias na gestão dos 

Estados atuais, com o fim especial de gerar facilidades públicas para reorientação e 

dinamização de investimentos do capital público e privado, tanto no espaço urbano 

como no espaço rural. O Estado atua no sentido de amenizar as diferenças entre 

regiões e lugares, mediando interesses do capital, das classes capitalistas e, em 

menor relevância, das classes trabalhadoras, através do planejamento, políticas 

públicas e sociais, uma vez que o desenvolvimento do capitalismo cria e recria 

relações contraditórias que necessitam da intervenção de um agente que seja 

legitimado por todas as classes sociais: o Estado. 

Na atualidade, sob o domínio da acumulação flexível e do paradigma do 

desenvolvimento local, a ação do Estado na organização do espaço e do território, é 

influenciada pelo neoliberalismo, que gera profundas alterações nas relações entre 

os atores socais envolvidos, através da criação de políticas públicas que são o 

resultado da combinação entre o setor público, o setor privado e as coletividades 

territoriais, visando redistribuir a responsabilidade do Estado entre órgãos públicos 

localizados em diferentes escalas (local, regional, territorial e nacional), criando 

espaços de mediação entre órgãos públicos e atores da sociedade civil. 

No Brasil, as políticas públicas de cunho territorial começam a ser gestadas a 

partir da década de 90 do século XX, tomando-se como base as políticas de 

ordenamento territorial previstas na Constituição Federal de 1988, em especial 

durante o primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), 

que teve continuidade no segundo mandato (1999-2002) e foram aperfeiçoadas a 

partir de 2003, primeiro ano de mandato do governo Lula, até a presente data. 
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As políticas públicas para a agricultura, até então, só tinham beneficiado os 

grandes proprietários e latifundiários que produzem, em especial, produtos para 

atender à demanda do mercado externo, beneficiados, ao longo dos anos com 

subsídios e empréstimos do governo federal a juros módicos. Esta política no País 

acentuou a concentração fundiária, a expulsão e violência no campo contra os 

camponeses agricultores familiares com terra ou sem acesso à terra. 

Pelas pressões externas exercidas sobre o governo brasileiro, de organismos 

internacionais, como o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura, pelas pressões internas em virtude do fortalecimento dos 

movimentos sociais do campo desde 1985, da capacidade de organização e 

reivindicação destes movimentos junto ao poder público, da emergência da 

agricultura familiar como categoria política durante os anos de 1990 e sua 

capacidade de pressionar e negociar junto ao Estado, para elaboração de uma 

política pública específica para a agricultura familiar, em 1996, foi criado o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. 

É uma política específica para os agricultores familiares do País, divididos em 

vários grupos, a partir do nível de renda de cada um, com acesso a recursos para 

custeio e investimentos em atividades agrícolas e não agrícolas no espaço rural, de 

acordo com a renda anual de cada grupo, com juros e carência de pagamento 

diferenciado.   

A agricultura familiar, que sempre esteve excluída das políticas públicas até 

então, passa a ser valorizada pela sua capacidade e potencialidade de produção, 

em especial para o abastecimento do mercado interno conforme relatório elaborado 

pela FAO/INCRA e apresentado à sociedade em 2000. 

Para reforçar a política da agricultura familiar, foi criado em 2003, o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário – MDA, que, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial – SDT, vem implantando no País o paradigma do 

desenvolvimento territorial rural sustentável, com base nas seguintes diretrizes: 

ampliação e fortalecimento da agricultura familiar, reforma e reordenamento agrário, 

inclusão social e combate à pobreza rural (Fome Zero e Bolsa- Família) e promoção 

do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais estruturados para fins de 

atuação destas políticas públicas. 
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Nesse sentido, o PRONAF tem como linhas de ações: financiamento da  

produção, financiamento de infraestrutura e serviços municipais, capacitação e 

profissionalização dos agricultores familiares e financiamento de pesquisa e 

extensão rural para os agricultores familiares de todos os municípios do País. A 

agricultura familiar é uma atividade mais voltada para a agropecuária, mais 

específica do espaço rural e, após a implantação do Pronaf, vem passando por um 

conjunto de transformações sócioespacias, com relação ao acesso a recursos 

financeiros ou com a intensificação nas relações entre o campo e a cidade, o rural e 

o urbano. 

Faz-se necessário, em primeiro lugar, apresentar a compreensão de espaço e 

de espaço rural que norteia a elaboração da tese. Compreende-se o espaço como 

uma realização material e externalizada do trabalho humano e a condensação das 

relações sociais de produção. É o lugar onde as relações capitalistas se reproduzem 

e se localizam com todas as suas manifestações de conflitos e contradições. O 

espaço necessita ser compreendido a partir das relações sociais de produção, da 

reprodução ampliada do capital presente na divisão social e territorial do trabalho. A 

compreensão do espaço geográfico se  revela no processo produtivo, tanto no 

espaço urbano como no espaço rural. 

O espaço rural e o espaço urbano são concebidos como partes constitutivas 

de uma totalidade que se forma na diversidade, com base no conceito de divisão do 

trabalho, seja ele social ou territorial, considerando-se a lei do desenvolvimento 

desigual e combinado. Na atualidade, o rural e o urbano permanecem como 

conteúdos sociais diferenciados (urbanidade e ruralidade), com a interdependência 

cada vez maior entre o campo e a cidade, o rural e o urbano. 

O urbano é produto e condição, no entanto ele não se efetiva isoladamente do 

rural e nem de outros espaços urbanos. É no espaço urbano e rural e em suas 

relações que se materializa a produção de coisas e obras, ideias e ideologias, de 

ilusões e verdades, da linguagem e de representações e de relações sociais. Um só 

pode ser compreendido em suas relações com o outro, pois um está no outro, só 

vem a ser pelo outro, numa relação complementar e dialética. 

A compreensão da produção do espaço e do território como totalidade, com 

suas relações sociais de trabalho e forma de produzir contraditórias, faz-se 

necessário para o entendimento do espaço rural e do espaço urbano, como par 
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dialético e que jamais serão homogêneos, mesmo sob a interferência do Estado, do 

capital privado local, nacional ou internacional. 

No Brasil, as políticas públicas, de planejamento e gestão do Estado para o 

espaço rural e urbano sempre ocorreram de forma separada, priorizando o 

planejamento do urbano isolado do rural, acarretando um esvaziamento e pobreza 

do campo e a expansão perversa e desordenada da cidade, contribuindo para a 

geração de problemas sócioespacias de extrema gravidade.  

As políticas públicas no País sempre possuíram um enfoque setorial e sem a 

preocupação de abarcar o espaço em sua totalidade, ou se voltam exclusivamente 

para o espaço rural ou para o espaço urbano, não se considera a inter-relação e 

interdependência existente entre eles. 

Com o PRONAF não foi muito diferente, à exceção para tentativa da inserção 

do território como unidade de referência para o desenvolvimento territorial rural e o 

planejamento territorial para as políticas públicas em andamento. Nesta política 

pública, a inserção da abordagem territorial ocorre a partir da criação dos territórios 

rurais pelo governo federal e de uma linha de ação denominada inicialmente de 

Pronaf infraestrutura para o financiamento de infraestrutura e serviços aos 

municípios, que mais tarde foi denominado de PROINFA.  

Na tentativa de uma maior integração entre as políticas públicas dos 19 

ministérios do governo federal, foi instituído em 2003 o programa dos  “Territórios da 

Cidadania” nos territórios formados por municípios de menor IDH. O Programa tem 

como objetivo promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas 

básicos de cidadania, por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial 

sustentável. A participação social e a integração de ações entre governo federal, 

estados e municípios são fundamentais para a construção dessa estratégia 

(MARÇO, 2009 – Territórios da Cidadania). 

Percebe-se também uma tentativa do governo federal descentralizar suas 

ações tanto com relação à responsabilidade social (estados, municípios, ONGs, 

Setor Privado, Comunidades) quanto em relação a uma atuação de forma mais 

integrada destas ações no espaço ao criar o Proinfra e definir territórios como base 

de atuação dessas políticas. 

Nota-se que existe um problema com relação ao conceito de território, 

adotado para fins de políticas públicas pelo MDA: o território é um instrumento, 
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definido a partir da identidade e integração social, que converge para interesses 

comuns e a formação do capital social, com fins de planejamento das ações do 

Estado, sem considerar os conflitos e a conflitualidade existente entre os diferentes 

grupos sociais e atores que vivem no território. 

No Estado do Piauí os territórios foram delimitados a partir da necessidade de 

implantação do Planejamento Participativo Territorial para o Desenvolvimento 

Sustentável do Estado e constituem as unidades de planejamento da ação 

governamental, visando à promoção do desenvolvimento sustentável do Estado, à 

redução de desigualdades e à melhoria da qualidade de vida da população 

piauiense, através da democratização dos programas e ações e da regionalização 

do orçamento. Foram delimitados a partir das bacias hidrográficas, considerando 

também os aspectos econômicos. 

Constata-se claramente que mesmo com a denominação de “território”, a 

lógica de funcionamento na prática para a população local e a dinâmica econômica, 

social, política e cultural continua dentro da divisão de mesorregiões e microrregiões 

do IBGE (1991). Os territórios foram criados para fins de planejamento das ações do 

governo federal e estadual, considerando relações anteriormente existentes. No 

entanto, não se consideram as divergências de atores e grupos sociais que existem 

nos municípios, entre municípios e comunidades. São interesses divergentes e 

conflituosos muito comuns em um país capitalista periférico, mas não estão 

presentes no território definido para fins de atuação das políticas públicas do Estado. 

A ideia repassada nos documentos oficiais é como se existisse um consenso, uma 

convergência dos mesmos interesses entre todos os grupos sociais que formam o 

território para que ele possa se desenvolver e assim promover o desenvolvimento 

rural sustentável. 

A principal política pública estruturada para a agricultura familiar e que atinge 

diretamente o espaço rural é o PRONAF, que foi desde o início concebido e 

executado como um programa de apoio ao desenvolvimento local, e não somente 

como meio de levar crédito aos agricultores e enviar recursos a municípios carentes: 

tão importante quanto o crédito, os recursos e a formação dos agricultores e dos 

técnicos, é a integração dessas políticas, que se consegue, antes de tudo pelo 

esforço das organizações e do estímulo à coordenação entre atores econômicos 
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privados, organizações associativas e diferentes esferas do governo (BRASIL, 2002, 

p.10). 

Que transformações socioespaciais vêm ocorrendo no espaço rural do 

Semiárido piauiense em virtude do acesso pelo agricultor familiar aos recursos  do 

PRONAF?  

O Semiárido brasileiro tem sido ao longo dos anos considerado pelos 

governantes como uma “região problema”, em virtude das secas; no entanto, a 

região tem sido histórica e socialmente marcada pelas duradouras contradições e 

injustiças sociais. Os indicadores sociais nas áreas de saúde, educação e renda são 

os piores em relação à média nacional. Estudos realizados por Furtado (1980); Silva 

(2007); Sousa (2005); dentre outros, mostram que a maioria dos problemas sociais 

econômicos por ela vivenciados são consequências da estrutura excludente que 

predomina no Nordeste, baseada na concentração da terra, da água e na dificuldade 

de acesso aos meios e recursos necessários à produção agropecuária. (SILVA, 

2007) 

Desde a colonização que essa região vem sofrendo com a degradação do 

meio ambiente, que passou a ser devastado em virtude da intensa criação de gado, 

provocando o desequilíbrio ambiental. Por outro lado, a grande concentração de 

terra e água nas mãos de pequenos grupos políticos e econômicos, aspecto que 

consolidou o processo de dominação política baseado no autoritarismo e no abuso 

de poder dos “coronéis”, contribuiu definitivamente para a implantação de uma 

cultura política pautada na submissão, no clientelismo, no paternalismo e no 

comodismo. (SOUSA, 2005) 

As políticas públicas desenvolvidas com base na “indústria da seca” utilizaram 

os recursos conquistados junto ao governo federal para oferecer carros-pipas, cesta 

de alimentos e outras políticas assistencialistas como forma de ampliar os vínculos 

de dependência entre as populações locais e os velhos e novos “coronéis” do 

Nordeste. (SILVA, 2005) 

Apesar de ser mais conhecido em virtude de seu alto índice de pobreza, o 

Nordeste Semiárido tem grandes potencialidades, tanto na área turística quanto na 

área de produção de alimentos, tais como o mel, o caju, a ovicaprinocultura, a 

apicultura e várias outras atividades que se adaptam às características 

geoambientais da região. O que se faz necessário são políticas públicas que 
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contemplem todos os aspectos da sociedade (educação, resgate da cultura local, 

saúde, acesso à terra e água, infraestrutura adequada, uso de tecnologias 

apropriadas) e outras políticas que resgatem a cidadania da grande maioria de 

excluídos que vivem no Semiárido. 

No Semiárido piauiense, as condições acima apresentadas não são 

diferentes, pelo contrário, são agravadas pela situação do Estado, que é um dos 

mais pobres do País. De acordo com o Decreto Estadual nº 11.292, de janeiro de 

2004, o Semiárido piauiense abrange uma área de aproximadamente 150.824 km², 

correspondendo a 57% da área total do Estado, e, 13,96% da área do Semiárido 

brasileiro. Abrange 151 municípios, cerca de 70% da população piauiense, 

totalizando uma população de 1.219.965 habitantes. (LIMA; ABREU, 2007) 

Para fins de implantação das políticas públicas do governo federal, desde 

2003, o Semiárido piauiense foi dividido em quatro Territórios de Desenvolvimento 

Sustentável e dez aglomerados de municípios como já foi exposto no capítulo 3. O 

estudo empírico desta tese para análise da contribuição do PRONAF, como política 

pública no espaço rural do Semiárido piauiense, através de suas linhas de ação 

direcionadas à agricultura familiar, foi realizado no Aglomerado 12, situado no 

Território Vale do Guaribas, no Sudeste do Estado sob o clima semiárido. 

Dos agricultores familiares do Aglomerado 12 que tiveram acesso aos 

recursos do PRONAF, 90% estão inseridos no grupo B, seguidos dos agricultores 

enquadrados no grupo C, como foi mostrado no capítulo 4, e são os agricultores 

familiares excluídos do mercado, de menor renda, muitas vezes até sem renda 

(agricultores familiares em pequenas propriedades que produzem para subsistência, 

parceiros, arrendatários e comodatários). Verifica-se que houve avanço no sentido 

de que os mesmos, pela primeira vez, tiveram acesso a crédito do governo, mesmo 

que insuficiente para retirá-los da condição de pobreza. Esse microcrédito 

possibilitou a compra de pequenos animais para garantir a segurança de muitas 

famílias, em caso de necessidade (doença na família, geração de pequena renda 

para compra de produtos que não são produzidos pela família, trabalho para alguns 

membros da família e a venda para pagamento do empréstimo contraído).  

Nos municípios do Aglomerado 12, predomina a população rural, ocupada em 

sua maioria em atividades agropecuárias e em pequenas propriedades, com 

produção voltada para subsistência, e o excedente  comercializado em feiras, na 



 

 

 

377 

cidade sede do município, em feiras livres de cidades maiores, no caso da cidade de 

Picos. É vendida também a comerciantes atravessadores que compram os produtos 

dos agricultores familiares na porta de casa com baixos preços, para revendê-los no 

comércio da região por preços mais elevados, retirando o pequeno lucro gerado pela 

absorção do trabalho da família no aumento da produção.  

Esse é um dos grandes problemas enfrentados pelos agricultores familiares e 

ainda não foi minimizado pelos investimentos em infraestrutura e organização das 

comunidades com ajuda dos recursos do PRONAF. Isso beneficia de forma indireta 

os grandes e médios comerciantes das cidades com os recursos do Estado, na 

medida em que ficam com a parcela do lucro proveniente da revenda dos produtos 

adquiridos. 

A comercialização do excedente e a compra de produtos pelos agricultores 

familiares em cidades vizinhas intensificaram as relações entre o espaço rural e 

urbano, tanto no município, como entre o espaço rural e outras cidades do 

Aglomerado, porque passou a circular mais recurso, a realizar-se a compra e venda 

de produtos que antes não possuíam (pequenos animais), acesso à rede bancária 

(serviços), mesmo tendo que se deslocar do campo para uma cidade com maior 

infraestrutura de serviços urbanos. 

Outro ponto importante é a intensificação da relação do agricultor familiar com 

o sindicato de trabalhadores rurais na cidade sede do município, lugar em que o 

mesmo obtém as informações sobre o programa, realiza o encaminhamento do 

projeto, mantém contato com outros agricultores realiza a socialização de avanços e 

dificuldades. No caso do Semiárido piauiense e do Aglomerado 12, os sindicatos 

orientam e mobilizam os agricultores familiares para o acesso ao crédito do 

PRONAF e outros benefícios sociais que hoje estão disponíveis aos mesmos, em 

virtude da pressão e luta dos Sindicatos e da FETAG. 

Com o acesso aos créditos do PRONAF, intensificou-se o deslocamento dos 

agricultores familiares do espaço rural para o espaço urbano, reafirmando a relação 

de interdependência e complementaridade entre os mesmos, apesar das 

dificuldades da rede viária, que aumenta a distância e os custos de deslocamento 

para o maior centro regional do Semiárido e do Aglomerado 12, a cidade de Picos, 

onde existem as agências bancárias em que são realizados empréstimo e o 
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consumo de outros serviços mais complexos relacionados à saúde, comércio, 

educação, serviços públicos federais (agência do INSS, do TRT, entre outros). 

As feiras nas cidades sedes dos municípios são os lugares em que grande 

parte dos agricultores familiares levam seus produtos para serem comercializados e 

onde adquirem em produtos que não são produzidos pela família. Estas feiras vêm 

sendo resgatadas e incentivadas pelos gestores locais, pela delegacia do MDA no 

Estado, o INCRA, o SEBRE, como tentativa de amenizar as perdas decorrentes da 

aquisição dos produtos na época da safra, pelos comerciantes atravessadores das 

cidades, que compram o produto na porta do agricultor. Isso gera uma baixa renda 

para o produtor e lucro para o comerciante atravessador, que consegue obter um 

percentual muito superior ao do produtor. 

Nesse sentido, o PROINFA está sendo ineficiente no Aglomerado e no 

território, pois não está construindo ou ampliando a infraestrutura necessária 

(ampliação de mercado público para comercialização dos produtos, melhoria da rede 

viária entre as propriedades e a cidade, para facilitar o transporte dos produtos, 

construção de locais para estoque dos produtos na época da safra, distribuição de 

mudas e sementes melhoradas e adaptadas para a convivência com o semiárido, 

ampliação da compra direta dos produtos pelo governo, criação de casas de farinha 

que beneficiem várias comunidades, implantação de energia elétrica, acesso à água 

para o consumo humano e animal) para atender à demanda dos agricultores 

familiares pronafianos, melhorando consideravelmente a qualidade de vida dos 

mesmos. 

Sempre houve um deslocamento dos agricultores familiares dos municípios 

em direção à cidade de Picos, o que foi se acentuado após a implantação do 

PRONAF, pela dependência em relação às agências bancárias, além de ser a 

cidade mais dinâmica da Macrorregião do Semiárido, do Território e a terceira maior 

cidade do Estado, considerada um centro de desenvolvimento regional, em virtude 

de sua localização no eixo rodoviário que interliga a região Nordeste a outras 

regiões do País e o Estado do Piauí aos outros estados do Nordeste. 

Quase todos os municípios do Aglomerado 12 estão ligados a cidade de 

Picos através de rodovias pavimentadas, com exceção dos municípios de Vera 

Mendes e Aroeira do Itaim, em que o acesso é realizado por estrada sem 

pavimentação e em condições precárias para deslocamento de modo geral, visto 
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que, no período chuvoso de 2008, as cheias dos rios Itaim e Guaribas arrastaram as 

passagens molhadas construídas para facilitar o acesso no período chuvoso, além 

de ter acentuado o processo erosivo já existente na estrada, em virtude das chuvas 

torrenciais sobre solo descoberto. 

Outro fator importante é a proximidade entre os municípios, quanto à 

distância, pois foram desmembrados de municípios mais antigos, no caso: 

Itainópolis e Picos.   

Para terem acesso aos recursos do PRONAF, os agricultores se deslocam do 

campo para a cidade, sede do município em busca da orientação e encaminhamento 

da documentação pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais para a agência bancária 

do Banco do Nordeste ou do Brasil, localizadas na cidade de Picos, a única do 

Aglomerado que possui agência dos dois bancos, onde os agricultores realizam o 

empréstimo e recebem seu crédito. Em muitos casos, os agricultores familiares do 

Aglomerado 12 residem nos bairros mais pobres e mais afastados do centro da 

cidade sede e continuam suas atividades no campo, em pequenas propriedades da 

família ou de terceiros (parceiros, rendeiros, comodatários), e a agricultura, pecuária, 

aposentadoria rural e programas assistenciais do governo federal (bolsa-família) são 

as únicas fontes de renda como foi constatado na pesquisa. 

A aquisição do crédito por mínima que seja, dinamiza o comércio local e das 

cidades sedes do Aglomerado 12, através da compra de alimentos, de animais para 

criação, utilização de serviços que geram renda na cidade. Na maioria dos 

municípios do Aglomerado 12, a população rural é maior que a urbana e a condição 

de ruralidade está explícita nas cidades sedes, através de relações sociais e da 

dependência da população urbana de atividades mais específicas do espaço rural. 

Esse fato provoca uma maior integração entre o espaço rural e o espaço 

urbano, através destas relações que são firmadas entre os atores do campo e os da 

cidade mais próxima (acesso) e com maior capacidade de oferta de bens e serviços; 

e dos atores da cidade com os do campo na aquisição de produtos.  

Houve uma convergência entre as informações apresentadas pelos sujeitos 

da pesquisa com relação aos seguintes aspectos: 

           Após a implantação do PRONAF, houve a diversificação de produtos 

cultivados como o caju; a implantação da criação de pequenos animais como ovinos, 

caprinos, suínos e galinhas; houve ainda a ampliação e o melhoramento de 
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atividades como a apicultura (Casa APIS) e a cajucultura (COCAJUP), através da 

criação destas cooperativas, que ainda estão em fase de estruturação. Alguns 

produtos como mel, caju, goiaba e banana já estão sendo beneficiados pelos 

agricultores. O mel está exportando para outros países. A castanha do caju também 

é voltada para exportação, enquanto a polpa já está sendo aproveitada para 

fabricação de sucos, doces e cajuína. A goiaba está sendo utilizada para fabricação 

de doce. 

           A mudança na comercialização dos produtos dos agricultores pronafianos 

como farinha, goma e o feijão já começa a ser realizada pela compra direta do 

governo federal e estadual através da CONAB, mas ainda é um processo muito 

restrito a alguns poucos agricultores familiares em virtude das exigências na 

qualidade dos produtos. 

           Um avanço muito importante para os agricultores familiares do Semiárido foi a 

implantação do seguro Safra em virtude das irregularidades das chuvas que ocorrem 

na região anualmente. No ano em que ocorre a estiagem ou excesso de chuvas, os 

agricultores chegam a perder grande parte da produção, agravando ainda mais a 

situação da população mais pobre da região. 

          Os agricultores familiares têm dificuldade de precisar em dinheiro a renda que 

obtêm mensalmente e anualmente, o que muitas vezes dificulta a inclusão do 

agricultor em um determinado grupo do programa. A renda da maioria dos 

agricultores familiares do Semiárido é proveniente da atividade agrícola, da 

pecuária, do programa bolsa-família e da aposentadoria rural de membros da 

família.  

           O acesso a recursos para custeio e investimentos através do Pronaf foi 

considerado positivo em virtude da maioria dos agricultores nunca terem tido acesso 

a recursos de forma oficial através de Bancos. Esse fato ajudou a elevar a 

autoestima dos agricultores, incentivando-os à busca e investimento correto dos 

créditos obtidos.  

           Os agricultores familiares pronafianos que obtiveram o crédito e aplicaram 

corretamente tiveram retorno, quitaram suas dívidas e já buscaram novos 

empréstimos. No entanto, os que não aplicaram corretamente não tiveram como 

saldar a dívida e ficaram inadimplentes, geram problemas de acesso a novos 

contratos nos municípios com índices de inadimplência de até 15%. Nesse caso, o 
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governo federal convoca os agricultores familiares e as prefeituras municipais para a 

negociação da dívida, gerando a possibilidade do acesso a novos contratos. 

           O rebate, ou seja, o desconto de 25% do valor do empréstimo aos 

agricultores familiares pronafianos do grupo B, foi considerado muito positivo para os 

agricultores. 

           A geração de trabalho foi muito pequena e ficou restrita aos membros das 

famílias que foram incorporados como mão-de-obra na propriedade. Não existem no 

Aglomerado 12 atividades não-agrícolas geradas pelos recursos do PRONAF. 

           A dificuldade de acesso à posse legal da terra pelos agricultores familiares 

sem-terra e com propriedades entre 3 a 10 hectares, além da ausência de 

documentos que legalizem a posse da propriedade de agricultores familiares, que 

receberam a terra de herança da família, mas não conseguem legalizá-la, são 

considerados os maiores entraves ao acesso dos recursos do PRONAF pelos 

agricultores familiares do Aglomerado 12. Mesmo com acesso a recursos, os 

agricultores familiares parceiros, arrendatários e comodatários continuam em 

situação de exclusão, pois não têm retorno investir em terras que não lhes pertence. 

           Os agricultores familiares consideram os recursos do PRONAF ainda 

insuficientes, pois os valores obtidos no empréstimo não deixam lucro. 

           A falta de assistência técnica do EMATER aos agricultores familiares 

pronafianos é precária, e em alguns municípios é inexistente. No EMATER não 

existem técnicos suficientes e capacitados para elaboração e, em especial, para o 

acompanhamento dos projetos durante o período de execução. Até a época da 

pesquisa (2008), o processo de capacitação dos técnicos e dos agricultores 

familiares não era realizado e os recursos para esta finalidade retornavam por não 

serem utilizados.  

           Não existe preocupação do governo federal em propiciar uma educação 

contextualizada para a convivência com o semiárido nos municípios do Aglomerado 

12, em especial para os adultos que, em sua maioria, são analfabetos. O PRONAF 

foi implantado mais não houve uma sensibilização dos principais atores, os 

agricultores familiares, sobre os objetivos do programa. 

           As associações e cooperativas praticamente não existem, pois as 

comunidades ainda não estão sensibilizadas e educadas para o trabalho coletivo e 

não existe o incentivo do Estado. Existe a interferência dos políticos dos municípios 
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quando da formação de associações e cooperativas, o que dificulta a capacidade de 

funcionamento e atuação na defesa dos interesses dos agricultores familiares. 

           Os sindicatos dos trabalhadores rurais do município são os principais 

mediadores com relação à defesa dos interesses e direitos dos agricultores 

familiares. É onde os mesmos recebem a DAP e são orientados sobre os 

procedimentos a serem seguidos para obtenção do crédito. Mesmo dessa forma, os 

sindicatos não têm tido aumento no número de agricultores sindicalizados, além de 

que existe um grande índice de inadimplência no que se refere ao pagamento da 

anuidade pelos associados.  

           Os sindicatos poderiam ser agentes de grande importância para organização 

e fortalecimento dos agricultores familiares, visto que é através dele que os 

agricultores garantem o acesso a direitos previstos por lei (aposentadoria rural, 

auxílio natalidade, auxílio doença, auxílio reclusão) e ainda obtêm informações sobre 

projetos e programas do governo. No entanto, verificou-se a interferência político-

partidária em todos os sindicatos visitados. Inclusive alguns presidentes tinham se 

afastado para concorrer a cargos eletivos nas eleições de 2008.  

           As Secretarias Municipais de Agricultura na maioria dos municípios só 

existem na legislação e na folha de pagamento mensal, não contribuem para 

viabilizarem projetos junto com o governo federal para assistência aos agricultores 

familiares, os municípios não destinam recursos em seu orçamento para investir na 

agricultura familiar, deixando-os totalmente dependentes de recursos do governo 

federal. 

           Não houve mudanças na infraestrutura dos municípios após a implantação da 

linha de ação PRONAF infraestrutura e serviços municipais, mesmo com a 

implantação do Colegiado Territorial e a presença de um Articulador Territorial para 

atender o Território. Verifica-se que não existe um entendimento entre os membros 

do colegiado no sentido de deliberar sobre ações que visem beneficiar várias 

comunidades e não somente um município. O processo de descentralização 

proposto pelas políticas públicas do governo federal, desde 2003, ainda não se 

consolidou e não funciona da forma proposta pelo MDA no Território e no 

Aglomerado 12. 

           Dos projetos do PROINFA elaborados para o Território entre 2003 e 2008, 

mais de 90% não foram realizados em virtude de problemas como, falhas e 
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irregularidades na fase de proposição dos convênios, na fase de execução 

financeira e nos processos licitatórios, que inviabilizam a execução dos mesmos. A 

maioria dos projetos contratados no Estado e no Território foi realizada por órgãos 

públicos e com reduzida participação do terceiro setor.  

           Os recursos do PROINFA para o Estado e para o Território estão retornando 

ao governo federal, sem que sejam utilizados em virtude dos problemas já 

apontados. Mais uma vez constatam-se os “vícios” e o “clientelismo” presentes nas 

administrações públicas, sejam elas, estaduais, municipais ou federais, em especial 

no Semiárido piauiense, em que os administradores buscam tirar “vantagens” dos 

recursos disponíveis para aplicação em projetos que poderiam beneficiar as 

populações mais pobres do espaço rural do semiárido piauiense. 

           Os assentados da reforma agrária, mesmo com o reduzido número de 

assentamentos no Semiárido piauiense, têm acesso inicialmente aos créditos do 

PRONAF A. Depois da aplicação e pagamento passam a ter acesso aos recursos do 

PRONAF C. No Aglomerado 12, somente no assentamento em que foi realizada a 

entrevista é que os assentados tinham recebidos créditos do PRONAF C em virtude 

de ser o mais antigo do Aglomerado 12. Os outros, no caso dos dois assentamentos 

do município de Geminiano, ainda estavam recebendo o primeiro crédito para dar 

início à produção e receber os primeiros créditos provenientes do PRONAF A.  

Como pontos positivos em relação à melhoria das condições de vida dos 

agricultores familiares e de transformações no espaço rural do Semiárido piauiense, 

de acordo com os dados obtidos através dos diferentes sujeitos da pesquisa e a 

pesquisadora, foram citados: 

           Mesmo com as deficiências no programa (falta de integração entre as linhas 

de ação), os recursos repassados aos agricultores familiares geraram maior 

dinamismo no espaço rural e em suas relações com o espaço urbano no 

Aglomerado 12, a partir da intensificação da compra e venda de produtos e do 

consumo de serviços. 

           Diversificação de produtos nos municípios do Aglomerado 12, tais como a 

criação de animais, a produção de mel e cultivo do caju, além da agregação de valor 

a alguns produtos comercializados. 



 

 

 

384 

           O pequeno excedente é comercializado no mercado local e regional, 

intensificando as relações campo-cidade e entre as cidades do Aglomerado 12 e dos 

aglomerados vizinhos. 

           Resgate da cidadania dos agricultores excluídos, pois os mesmos passaram 

a ter acesso a documentos (RG, CPF, Carteira de Trabalho), além do acesso a 

serviços bancários, através da aquisição dos empréstimos, que, antes do PRONAF, 

era praticamente impossível. Aliás, ainda existe um grande número de agricultores 

familiares (como foi constado a partir das visitas às feiras e sindicatos nos 

municípios pesquisados) que não querem ter contato com Banco, tem receio de 

endividamento e da perda do pouco que possuem em especial a terra. Na maior 

feira livre do Território, realizada na cidade de Picos, foi comprovado que as 

hortaliças, verduras e frutas comercializadas na feira são provenientes dos Estados 

do Ceará e Pernambuco, mesmo com o grande potencial produtivo do Território e do 

Aglomerado 12. 

           Quem investiu corretamente os créditos, de acordo com os sujeitos da 

pesquisa, obteve retorno, e o desconto para quem realiza o pagamento em dia é 

positivo. 

           O programa de compra direta de produtos aos agricultores familiares de 

alguns municípios pelo governo federal foi considerado um avanço, mesmo diante 

da reduzida quantidade de produtos de ter sido restrito a poucos agricultores 

familiares pronafianos. 

           O programa melhorou um pouco a infraestrutura das sedes do EMATER, que 

estavam totalmente sucateadas, através da aquisição de computadores, veículos, 

motos e outros equipamentos, mas ainda não chegou a beneficiar todos os 

municípios do Aglomerado 12. 

           Para os agricultores familiares, o acesso ao PRONAF, facilita a 

documentação necessária para apresentar na época da aposentadoria. Hoje muitos 

agricultores familiares, especialmente os sem-terra, ainda têm dificuldades de 

comprovar junto ao INSS, para fins de aposentadoria rural, que foram e são 

agricultores familiares e isto gera muita burocracia durante o processo. 

           Os juros dos empréstimos são considerados baixos pelos sujeitos da 

pesquisa para os grupos A e B. 
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           O processo de consolidação de algumas cooperativas de caju e mel no 

Território teve início, em especial pelo valor que estes produtos têm no mercado 

nacional e internacional, que continuam sendo a maior prioridade para os 

investimentos das políticas públicas no Estado do Piauí e no Brasil. 

           Melhora nas vestimentas e alimentação dos agricultores familiares 

pronafianos. 

           O empréstimo é realizado diretamente pelo agricultor familiar com o aval do 

governo federal. 

           Política pública que contempla o agricultor familiar de baixa renda no País, 

com acesso ao crédito através de agência bancária. 

           Os agricultores familiares que fizeram o primeiro empréstimo e deu certo, 

conseguiram pagar e já realizaram novos empréstimos.  

           A implantação do seguro SAFRA anual, que cobre as perdas dos agricultores 

tanto em virtude das secas como do excesso de chuvas. É um fator importante, pois 

incentiva o agricultor familiar a produzir, apesar do risco de perda da produção. Está 

havendo uma grande adesão ao seguro, tanto por parte dos municípios como dos 

agricultores. 

           A presença de ONGs na capacitação de produtores e realização de projetos 

do PROINFA no Território e no Aglomerado 12.      

Os pontos negativos do PRONAF, identificados e expostos pelos sujeitos da 

pesquisa e pela pesquisadora, foram: 

           Falta de assistência e acompanhamento técnico na realização dos projetos 

dos agricultores familiares pronafianos do Aglomerado 12, tanto por parte do 

EMATER, dos Municípios e, no caso dos Assentados pelo INCRA. Isto compromete 

a aplicação correta dos investimentos, gerando até mesmo desvio de recursos para 

outros fins, como foi citado por vários sujeitos da pesquisa, inviabilizado o êxito do 

investimento. 

           Os agentes financeiros (Bancos) não dispõem de pessoal suficiente para 

atendimento à demanda do programa, mesmo no caso dos grupos A e B que o 

governo é que arca com os custos do programa junto aos Bancos, inclusive a 

inadimplência. Os bancos públicos recebem uma taxa do governo federal para 

realização dos contratos dos agricultores familiares do grupo B, pois os riscos ficam 

totalmente sob a responsabilidade do governo. 
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           O alto índice de inadimplência em especial do grupo B, no Aglomerado 12 

ocorre em virtude da falta de acompanhamento na execução do projeto com 

aplicação correta do recurso. 

           A deficiência em quantidade de agências bancárias nos municípios do 

Aglomerado 12 e do Território é um fator que dificulta e encarece o acesso dos 

agricultores familiares aos recursos do Pronaf. Dos 14 municípios do Aglomerado 

12, somente a cidade de Picos possui agências da Caixa Econômica Federal, do 

Banco do Brasil e do Banco do Nordeste. Todas as operações bancárias destes 

municípios e de outros mais do Território convergem para a cidade de Picos, 

fortalecendo-a como um centro regional. 

           Os agricultores familiares do grupo A e B têm dificuldade em precisar a renda 

mensal e anual em termos monetários, o que dificulta a classificação dos 

agricultores por grupo. Esse fato é atribuído ao elevado índice de pobreza e baixa 

capacidade de produção dos mesmos, aliados ao baixo índice de escolaridade. 

           A origem da renda dos agricultores familiares do grupo B que foram 

entrevistados, segundo eles, é proveniente da Bolsa-Família e de aposentadoria 

rural de membros mais idosos da família. No entanto, durante as conversas e 

entrevistas com os vários sujeitos da pesquisa, percebeu-se claramente a 

preocupação destes em não expor uma renda que venha prejudicar o acesso ao 

programa bolsa-família, demonstrando a dependência da população rural pobre das 

políticas públicas assistencialistas. 

           A escassez de chuvas, de recursos para investir na propriedade e gerar mais 

trabalho e renda ainda são fatores que dificultam a sobrevivência e a melhoria da 

qualidade de vida dos agricultores familiares do Aglomerado 12. A maioria considera 

os recursos do Pronaf B insuficiente para gerar renda e lucro para a família. 

           Os baixos preços dos produtos colocados no mercado pelo agricultor familiar 

dificultam o aumento da renda, em especial pela contínua presença do comerciante 

atravessador, da dificuldade de infraestrutura para transportar a mercadoria e vendê-

la no mercado por um preço melhor, diminuindo consideravelmente a margem de 

lucro do agricultor familiar. 

           A geração de trabalho ficou mais restrita aos membros da família que 

aumentam a mão-de-obra e o tempo de trabalho na propriedade e não têm acesso 

aos lucros, pois têm que vender o produto a baixo preço, em especial na época da 
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safra, beneficiando os comerciantes atravessadores das cidades e aumentando a 

exploração do trabalho da família. 

           A falta de acesso à posse da terra de forma legalizada dificulta a vida dos 

agricultores familiares pronafianos que são arrendatários, parceiros e comodatários 

que não podem realizar investimentos (como a criação de pequenos animais) nas 

terras que não lhes pertencem. O PRONAF como política pública voltada para a 

agricultura familiar, não possui linha de ação que permita o agricultor familiar ter 

acesso à posse da terra. 

           O trabalho e a renda gerada pelos recursos do PRONAF no Aglomerado 12 e 

no Território são considerados restritos, ainda não contribuem para que saiam da 

situação de exclusão social e miséria em que vivem no espaço rural. 

           Não houve geração de trabalho em atividades não-agrícolas em virtude dos 

recursos do PRONAF no espaço rural dos municípios do Aglomerado 12.  

           A ausência de fiscalização por parte dos órgãos competentes quanto à 

aplicação dos recursos do PRONAF, que gera o desvio dos recursos, a aplicação 

inadequada e o consequente índice elevado de inadimplência nos municípios do 

Aglomerado 12, no Território e do próprio Estado. 

           O PRONAF ainda não chegou ao alcance de todos em virtude da burocracia 

e da falta de conhecimento do funcionamento do programa pelos pobres do campo. 

           O Estado não possui técnicos capacitados em número suficiente para atender 

à demanda dos agricultores familiares pronafianos, além da deficiente infraestrutura 

técnica do EMATER. 

           Dificuldade na formação de associações e cooperativas de agricultores 

familiares no Aglomerado 12 e no Território, tanto em virtude da falta de educação e 

sensibilização para o trabalho coletivo, quanto para a falta de incentivo dos 

Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, do EMATER, das Secretarias de Agricultura 

dos Municípios, aliadas às divergências político-partidárias e a falta de interesse do 

Estado em fortalecê-los. 

           O aumento da produção em virtude dos recursos do PRONAF tem 

beneficiado comerciantes atravessadores, comerciantes da cidade sede e de 

cidades vizinhas. Além do mais, os recursos adquiridos pelos agricultores 

pronafianos também beneficiam os agricultores mais ricos através da compra de 

animais. 
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           A falta de títulos da terra proveniente de heranças e débito com o INCRA são 

fatores que dificultam aos agricultores familiares o acesso aos recursos do PRONAF. 

A falta de conhecimento da Lei e do acesso ao dinheiro, aliados à burocracia do 

cartório e da prefeitura dificultam o registro e o cadastro do imóvel pelos agricultores 

familiares mais pobres.  

           O reduzido tamanho da maioria das propriedades (de 3 a 10 hectares) 

dificulta a sobrevivência da família mesmo com o acesso aos recursos do programa 

nos municípios do Aglomerado 12. 

           A burocracia nas Agências Bancárias também dificulta o acesso aos recursos 

do PRONAF pelos agricultores familiares do Aglomerado 12. O governo federal faz 

questão de divulgar os recursos liberados para a Safra anual, que sempre chegam 

atrasados aos agricultores familiares mais pobres. 

           As prefeituras municipais não destinam verbas e nem contratam técnicos para 

as Secretaria Municipais de Agricultura prestar acompanhamento e assistência aos 

agricultores familiares pronafianos e os não-pronafianos. Estas, na maioria dos 

municípios, só existem na Lei, e os secretários e funcionários protegidos pelos 

prefeitos recebem mensalmente seus vencimentos sem ter prestado qualquer 

serviço às comunidades do espaço rural. 

           As ações do PROINFA nos Municípios do Aglomerado 12 e do Território são 

mínimas, existe a interferência dos poderes político locais nos Conselhos e nos 

projetos elaborados, além da dificuldade de reunir os membros do Colegiado 

Territorial, instância que aprova a demanda das comunidades e delibera sobre a 

validade e encaminhamento dos projetos ao Conselho Estadual e Federal.  

           Falha na parceria para realização dos projetos do PROINFA no Território 

entre os órgãos do terceiro setor e órgãos públicos, em virtude da falta de 

profissionais qualificados para realização dos projetos. 

           O PROINFA é uma linha de ação essencial para viabilização das outras 

linhas de ação no Aglomerado 12 e no Território, no entanto pelos fatores citados 

anteriormente ainda não se consolidou. 

           A tentativa de integração dos programas sociais dos diferentes ministérios do 

governo federal ainda não foi suficiente para amenizar a situação de pobreza das 

populações rurais do Semiárido piauiense e do Aglomerado. Na sua maioria são 

políticas assistencialistas e compensatórias, de cunho eleitoreiro, que mesmo com 
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continuidade e maior abrangência não têm sido integradas a políticas que possam 

gerar um grau de independência maior dos agricultores familiares mais pobres do 

espaço rural Semiárido piauiense.      

Percebe-se pelos programas sociais do Estado, que as intervenções públicas 

continuam sendo paliativas, para amenizar e escamotear conflitos entre diferentes 

grupos sociais, categorias mais politizadas e organizadas como é o caso dos 

diferentes movimentos dos trabalhadores rurais para o acesso e a permanência na 

terra. 

Falta o “olhar” do governo para a agricultura familiar com outros olhos, capaz 

de realizar o acompanhamento técnico e financeiro como fez com a educação e a 

saúde. O governo não ouve a opinião das pessoas envolvidas no programa e falta 

vontade política de modificar a forma de funcionamento do programa.  

No Semiárido piauiense e no Aglomerado 12, o agricultor familiar caracteriza-

se por ser um agricultor familiar camponês, que tem a terra como valor de uso, bem 

mais precioso para manutenção e reprodução da família, que, em sua maioria 

produz para sobrevivência da família, sacrificando o próprio consumo para vender 

parte da produção para adquirir bens extremamente necessários à vida da família. 

Possui uma ligação afetiva com a terra e especialmente com a roça, que é de onde 

tira o sustento. Repassa os conhecimentos e as tradições para os membros da 

família que conseguem ficar na terra. 

À medida que os filhos vão crescendo, são obrigados a deixar o espaço rural 

no Semiárido piauiense em busca de trabalho, provocando um esvaziamento do 

campo e deixando as mulheres e os idosos com a responsabilidade das atividades 

desenvolvidas pela família. 

Durante a pesquisa foram apresentadas várias sugestões para superar as 

deficiências do PRONAF, sob o olhar dos diferentes atores entrevistados. A 

sugestão do Secretário Executivo do PRONAF no Estado do Piauí foi muito 

interessante. Ele defende que para atender todos os agricultores familiares do 

Território Vale do Guaribas seria necessária a contratação de 799 técnicos 

agropecuários, e que para atender os pronafianos do Estado seriam necessários 

4.521 técnicos, jovens, utilizando-se de motos para o transporte, GPS para 

localização das propriedades e Palmer top para registro e envio das informações 
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sobre o andamento dos projetos, além da municipalização dos recursos do 

programa como foi realizado com a saúde e a educação. 

Os Secretários municipais de Agricultura entrevistados apresentaram como 

sugestões: maior acompanhamento do agricultor familiar durante a aplicação dos 

recursos, legalização as propriedades familiares através de documentação, injeção 

de mais recursos, diminuição da burocracia e aumento da assistência técnica. Os 

Presidentes de Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos municípios apresentaram 

como sugestões: melhor capacitação do agricultor familiar e acompanhamento 

técnico, utilização correta dos recursos pelos agricultores familiares, maior 

quantidade de recursos, maior abertura do BNB, divulgação de outros grupos do 

PRONAF, fiscalização na utilização dos recursos, acesso do sindicato a todo o 

encaminhamento do Programa. Os agricultores familiares sugerem aumento dos 

recursos, acompanhamento técnico na execução dos projetos e menos burocracia 

para receber os recursos. 

Verificou-se que apesar das reformulações pelas quais o PRONAF foi 

passando ao longo dos últimos oito anos, as várias falhas apontadas no programa 

ainda não foram corrigidas, mesmo sabendo que uma política desse porte não é 

suficiente para amenizar os problemas do campo e do espaço rural em um país em 

que o rural e a agricultura familiar, até pouco tempo eram desvalorizados, 

marginalizados e sinônimos de atraso. Entra o “discurso” da valorização da 

agricultura familiar e do espaço rural para atender aos interesses do capital e do 

mercado, que na teoria e na propaganda dos governos federal e estadual mostram a 

quantidade de recursos investidos a cada ano no programa, tentando justificar que 

os recursos são liberados e a partir daí a responsabilidade não é mais do governo. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo pretendeu compreender a contribuição do PRONAF nas 

alterações do espaço rural da macrorregião do Semiárido piauiense. O recorte 

territorial foi o Aglomerado 12, constituído de 14 municípios. Nesse espaço foi 

realizada uma análise da concretização das linhas de ação do programa 

direcionadas à agricultura familiar. 

O espaço rural brasileiro passou por inúmeras transformações nas últimas 

décadas, que provocaram várias discussões no sentido de propor novas formas de 

pensar o desenvolvimento rural sustentável, em especial, com a mudança de 

paradigma nas políticas públicas no País. É uma tentativa de materialização desse 

paradigma destinado a apoiar o desenvolvimento rural e o fortalecimento da 

agricultura familiar, como segmento gerador de trabalho e renda. 

O PRONAF surgiu das reivindicações das organizações dos agricultores 

familiares (DNTR/CUT e CONTAG), da organização e fortalecimento dos 

movimentos sociais do campo, em especial o MST, com repercussões em nível 

nacional e internacional e com apoio da Via Campesina. A elaboração do programa 

tomou como base o relatório FAO/INCRA-2000, sobre a agricultura familiar, as 

recomendações do Banco Mundial e outros atores internacionais, tomando como 

modelo de política pública de desenvolvimento rural a iniciativa LEADER, implantado 

na União Européia entre 1994 e 1999, como parte da Política Agrícola Comum 

desses países. 

A implantação do PRONAF visa à inserção do espaço rural na lógica de 

circulação e acumulação de capital sustentado no processo de globalização 

econômica, procurando promover atividades agrícolas e não-agrícolas no espaço 

rural para geração de trabalho e renda, modificando o papel do Estado na 

elaboração e implantação da nova política, através do processo de descentralização 

administrativa entre a esfera estadual, municipal, as empresas privadas e a 

sociedade civil organizada. 

Esse compromisso não aparece como fundamento, mas como resultado 

dessas políticas, promovendo a inserção dos agricultores familiares mais 

consolidados ou com potencial de consolidação no mercado, transformando-os em 

“empresários do campo”. Ao mesmo tempo em que possibilita essa inserção, 
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permite uma exposição desses agricultores aos riscos da concorrência do mercado 

capitalista desigual. Com a inserção da abordagem territorial nas políticas públicas 

através da criação dos territórios rurais, dos territórios da cidadania, o Estado vem 

procurando mascarar as contradições, conflitos e conflitualidade entre os diferentes 

grupos sociais que vivem nos territórios, delimitados para operacionalização das 

políticas públicas nas diferentes regiões do País. 

Neste sentido, o território é considerado pelo Estado como um instrumento 

despido de conflitos e conflitualidade. Nessa perspectiva, os diferentes grupos 

sociais estariam direcionados a promover o desenvolvimento rural sustentável, 

superando as desigualdades e pobreza provenientes da divisão social do trabalho, 

específica de um país capitalista periférico. Esse é um território criado como unidade 

de referência para fins de planejamento das ações governamentais e intervenção 

das políticas públicas. 

Para se adequar as essas políticas, o Estado do Piauí foi dividido em quatro 

Macrorregiões, considerando os aspectos geoambientais com ênfase no clima e na 

vegetação: meio-norte, semiárido, cerrado e litoral. As macrorregiões foram divididas 

em territórios, a partir das bases físicas, tomando como base a bacia do rio Parnaíba 

e suas subdivisões. Os territórios foram divididos em Aglomerados de municípios, 

levando em consideração a proximidade e as relações sociais e econômicas entre 

eles. A Macrorregião do Semiárido foi dividida em quatro grandes Territórios: Vale 

do Canindé, Vale do Sambito, Vale do Guaribas e Serra da Capivara. 

O Semiárido piauiense é uma região que apresenta grande diversidade e 

graves problemas sociais, econômicos, políticos e ambientais em decorrência do 

processo histórico de ocupação. Ao longo de sua formação, assistiu-se a uma 

prática de desvios financeiros e distorções na aplicação das políticas públicas 

compensatórias e assistencialistas destinadas à região. Esse tipo de política  

beneficiou os grandes proprietários, latifundiários, políticos locais e regionais, 

favorecendo  a  exploração do trabalho dos agricultores familiares mais pobres com 

terra ou sem-terra, que nas épocas de estiagem serviam para construção de obras 

que não lhes beneficiava. 

Mesmo com as várias potencialidades existentes no semiárido, o Estado 

nunca teve a preocupação de inserir nas políticas públicas projetos que viessem 

contribuir para que a população mais pobre e os agricultores familiares pudessem 
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conviver e se adaptar aos efeitos do clima, através da educação contextualizada 

para convivência com o semiárido.  Uma cultura de utilização e aproveitamento de 

recursos naturais existentes na alimentação da população e dos animais, 

acumulação e aproveitamento correto da água das chuvas, dos rios e do subsolo, 

elaboração e divulgação de tecnologias apropriadas nas atividades agropecuárias, 

embasadas no respeito aos saberes das populações locais. 

As propostas que existem atualmente no Semiárido, neste sentido, são 

realizadas por ONGs e outros órgãos do terceiro setor, que recebem limitada ajuda 

do Estado, apesar dos vários planos do governo federal (PDSA, PDNE) e Estadual 

(PPCSA-PI), que foram elaborados a partir de 2003. 

Percebeu-se claramente ao longo deste estudo que o processo de 

descentralização presente nos documentos do governo está se realizando de forma 

muito lenta e sem a participação devida dos atores envolvidos. Falta o Estado 

investir na educação contextualizada de jovens e adultos no espaço rural, 

preparando-os não somente para assinar o nome, ler e contar, mas para resgatar a 

importância deste espaço e do que nele se produz e reproduz para a sobrevivência 

da sociedade. É importante que se considere a cultura e os saberes da população 

local, sem deixar de fazer a relação entre a escala local, regional, nacional e 

internacional para que estes possam compreender que os fenômenos que 

consequentemente alteram suas vidas são provenientes de um contexto maior e que 

nem sempre eles tomam conhecimento. 

Como já foi discutido no decorrer do trabalho, a agricultura familiar tem um 

papel muito importante na dinamização do espaço rural em suas relações com o 

urbano. Contribui para produção dos alimentos que atendem à população do país, 

permite uma distribuição demográfica mais equilibrada que fixa o agricultor familiar e 

seus filhos no campo, garantindo-lhes o acesso à posse da terra, a infraestrutura, 

serviços e bens de qualidade e, principalmente, preparando-os para resistirem ao 

processo de expropriação capitalista, que conta com o apoio do Estado. 

Aliás, a concepção de Estado que vem sendo reforçada no País através das 

políticas públicas compensatórias às populações pobres, é paternalista e de cunho 

eleitoreiro. Ao invés de incentivar e promover o resgate da população em situação 

de pobreza, através da geração de emprego e renda promove a cultura da 

acomodação, aumentando a dependência em relação aos programas sociais do 
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Estado e o domínio dos grupos políticos locais, regionais, estaduais e nacionais 

sobre essas categorias. 

No caso específico do PRONAF, desde sua implantação, a espacialização 

dos recursos e o número de contratos vêm ocorrendo de forma desigual e 

concentrada nas regiões mais desenvolvidas, em especial na região Sul, onde já 

existe uma agricultura familiar consolidada e integrada ao mercado.  Foi somente a 

partir de 2005, que teve início uma desconcentração de recursos e contratos, 

dirigindo-se uma atenção maior para a região Nordeste, em especial para os 

agricultores familiares mais pobres, incluídos no grupo A, B e C. 

No Piauí, o número de contratos do PRONAF se mantém estável entre os 

anos 2000 a 2003, apresentando relativo crescimento entre 2004 e 2005 e entra em 

declínio em 2006 e 2007, em virtude do elevado índice de inadimplência e do 

esgotamento do limite de endividamento dos agricultores familiares. Entre os anos 

2000 e 2003, o maior percentual de contratos foi para os agricultores familiares do 

grupo C, que são mais capitalizados e têm chances de inserção no mercado.  De 

2004 até 2007, o maior número de contratos foi para os agricultores familiares do 

grupo B, que têm mais baixa renda e com produção voltada mais para subsistência 

e são o maior número no Estado. Isso mostra que o programa reforça a 

desigualdade entre os agricultores familiares, apesar de beneficiar agricultores 

familiares que até então não tinham tido acesso a crédito. 

No Território Vale do Guaribas a variação do percentual de contratos entre os 

aglomerados não foi constante. O maio percentual de contratos em 2000 e 2001 foi 

para o Aglomerado 15. O Aglomerado 12 só aparece com maior percentual de 

contratos nos anos 2002, 2003, 2006 e 2007. Essa variação é explicada a partir da 

extensão territorial dos municípios, da quantidade de agricultores familiares 

dispostos a ter acesso aos créditos, do tipo de cultura nos municípios e da 

valorização destas no mercado. Também conta para essa variação a divulgação dos 

agentes mediadores do programa, o índice de inadimplência dos agricultores 

familiares, o retorno financeiro dos agricultores que realizam o investimento e o 

interesse das prefeituras em ajudar na renegociação da dívida dos agricultores 

inadimplentes. Sem essa renegociação, os agricultores familiares do município ficam 

sem poder ter acesso ao crédito do PRONAF. 
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Os créditos são liberados aos agricultores familiares, mas falta a assistência 

técnica adequada e o acompanhamento na implantação do projeto. Não houve 

preocupação do governo em resgatar e reestruturar a empresa do Estado 

(EMATER) para o trabalho com os agricultores familiares pronafianos. A linha de 

ação PRONAF infraestrutura e serviços não vêm sendo concretizada nos 

municípios, pois são poucos os recursos e os agentes mediadores ainda não 

elaboram os projetos corretamente, inviabilizando melhores resultados do programa 

no Aglomerado. 

Apesar de o programa ser descentralizado, permitindo a participação de 

vários representantes dos agricultores familiares e da comunidade dos diferentes 

municípios que formam o Colegiado Territorial, ainda não existe um entendimento 

entre os membros com relação ao que deve ser priorizado nas diferentes 

comunidades, beneficiando mais de um município. Outro fator que dificulta o 

funcionamento do Colegiado é a ausência comum de vários membros que o 

compõem. 

Sobre os impactos que o PRONAF promoveu e vem promovendo no espaço 

rural do Semiárido piauiense, no Aglomerado 12, chega-se às conclusões abaixo 

relacionadas. 

Dos agricultores familiares beneficiados pelos recursos do PRONAF no 

Aglomerado 12, 90% estão inseridos no grupo B, tem baixa renda e produção para 

subsistência, em pequenas propriedades, parceiros, arrendatários e comodatários 

(nova forma do agricultor familiar continuar trabalhando no espaço rural). 

Mesmo com o reduzido valor do recurso recebido, o agricultor pronafiano 

passou a ter acesso ao crédito em Banco oficial, permitindo a aquisição de produtos 

que antes lhes era impossível, tais como: a compra de pequenos animais que 

dinamiza o comércio no espaço rural. 

A origem da renda dos agricultores pronafianos é proveniente na sua maioria 

do consórcio agricultura/pecuária, seguido do programa Bolsa-Família. Os 

agricultores familiares têm dificuldades em precisar sua renda mensal e anual em 

virtude da instabilidade da produção e da venda dos produtos. Também existe uma 

preocupação de não divulgar uma renda que ultrapasse o teto para continuarem 

recebendo o programa Bolsa- Família. 
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É marcante no espaço rural do Aglomerado 12 a quantidade de agricultores 

familiares que recebem a aposentadoria rural, amenizando a pobreza das famílias. A 

renda gerada pelos recursos do PRONAF, apesar de pequena, é proveniente da 

compra e venda de pequenos animais (porcos, galinhas, ovelhas, cabras), do 

investimento na apicultura e as culturas de subsistência (feijão, milho, mandioca). 

Como o recurso é pequeno, o lucro para o agricultor familiar é praticamente nulo. 

A geração de trabalho foi restrita aos membros da família, ocupando 

temporariamente os que estavam sem ocupação. Houve a consolidação da 

apicultura e da cajucultura em alguns municípios, mas ainda é um processo lento,  

que vem se destacando a partir de 2008, com a criação da CASA APIS e de uma 

cooperativa de caju,  que não atendem a todos os municípios. 

A diversificação da produção no espaço rural foi decorrente da criação de 

pequenos animais, o fortalecimento de atividades como a apicultura e do cultivo do 

caju, o que fortalece mais os agricultores nos períodos de estiagem e entressafra. 

O programa não viabiliza a reforma agrária porque os recursos destinados 

aos assentamentos não são suficientes para melhorar as condições de vida dos 

assentados no sentido de tem autonomia na aplicação dos recursos na produção. 

Falta assistência técnica adequada e um acompanhamento mais específico aos 

assentados por parte do INCRA. 

O maior problema dos agricultores familiares em obter recursos do PRONAF 

é a falta de acesso à terra, e os que estão na terra, estão de forma irregular (sem 

titulação, ou em débito com o INCRA). 

Os agricultores familiares pronafianos continuam com sua produção para 

subsistência, e o pequeno excedente é vendido para o comerciante atravessador da 

cidade, nas feiras livres da cidade sede do município, nas feiras e no comércio das 

cidades vizinhas. Essa comercialização intensifica as trocas e as relações de 

interdependência entre o espaço urbano e o espaço rural dos municípios do 

Aglomerado 12. 

Houve um pequeno avanço na comercialização de alguns produtos através da 

compra direta pelo governo federal e estadual via CONAB. Mas a exigência na 

qualidade dos produtos a serem adquiridos é muito grande e são poucos os 

agricultores familiares que conseguem alcançá-la e vender sua produção para a 

CONAB. 
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Todo o processo de encaminhamento e acesso aos recursos do PRONAF é 

realizado na cidade; isto aumenta o fluxo de pessoas na cidade sede e na maior 

cidade do Aglomerado (Picos), em busca dos serviços bancários e produtos que só 

nela existe. 

Como aspectos negativos do PRONAF, constataram-se: a falta de 

acompanhamento técnico aos agricultores pronafianos na aplicação dos recursos, a 

burocracia para acesso aos recursos, o não-cumprimento integrado na prática das 

diferentes linhas de ação do programa, o baixo valor dos recursos destinados, em 

especial ao grupo B, a não-obtenção de lucro pelos agricultores familiares nas 

atividades que investem e o elevado índice de inadimplência. 

Os recursos liberados para o PRONAF ainda são ínfimos se forem 

comparados ao número de agricultores familiares do Semiárido e do Aglomerado 12 

e ao montante de recursos destinados ao agronegócio. Os produtos mais 

valorizados no mercado interno e externo recebem mais recursos, tem 

acompanhamento especializado por órgãos como o SEBRAE, a Fundação Banco do 

Brasil, o Banco do Nordeste, entre outros, o que não ocorre com produtos da 

alimentação básica (feijão, milho, mandioca). 

Não existe incentivo do programa para o cultivo de hortas para diversificação 

da alimentação da família e venda do excedente à população da cidade, evitando a 

dependência de produtos oriundos de outros Estados. Também não existe incentivo 

para o cultivo e aproveitamento de frutos típicos do Semiárido que poderiam 

melhorar a renda dos agricultores e a alimentação da família. 

Outra falha do programa é a parceria com as ONGs e Associações que não 

vem funcionando de forma efetiva na aplicação dos recursos. Além do mais a 

Delegacia do MDA no Estado não possui funcionários efetivos e nem infraestrutura 

para acompanhar o PROINFA. 

Como aspectos positivos, podem-se citar: o programa é mais acessível ao 

agricultor familiar e a documentação utilizada contribui para ajudar na época da 

aposentadoria. Os recursos possibilitam a compra de pequenos animais, melhoria 

da produção, além dos baixos juros e do desconto no valor do empréstimo contraído 

pelos agricultores familiares do grupo B, quando o pagamento é realizado no dia do 

vencimento. Resgatou um pouco a autoestima do agricultor familiar, que passou a 

ter acesso a recursos em Bancos oficiais, o que antes era praticamente impossível. 
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Quando os recursos do PRONAF são aplicados corretamente, os agricultores 

familiares conseguem obter pequeno retorno do que foi investido. 

O processo de descentralização das decisões do programa através da criação 

dos CMDRS e do CDT pode ser considerado um avanço nas relações no espaço 

rural à medida que descentraliza decisões antes concentradas nas prefeituras dos 

municípios. Também promove maior integração entre o espaço rural e urbano em 

virtude da diversidade da formação dos conselhos. 

Na construção deste trabalho, procurou-se atingir os objetivos propostos, 

respondendo à questão principal e confirmando a tese de que o PRONAF, como 

política pública para a agricultura familiar, vem promovendo transformações no 

espaço rural do Semiárido piauiense. O Aglomerado 12 é exemplo dessa 

constatação, embora o programa não venha cumprindo, na prática, os objetivos a 

que se propôs, através de suas linhas de ação. 

O PRONAF, como política voltada especialmente para a agricultura familiar 

deve colocar em prática o que propõe, além de não se adequar às diferentes 

características dos agricultores familiares das várias regiões do País. A finalidade do 

PRONAF no Semiárido deveria estar centrada no desenvolvimento de mecanismos 

para minimizar a exclusão social dos mais pobres, contribuir de forma significativa 

para dinamização e valorização do espaço rural dos municípios piauienses, não 

somente como lugar da produção, mas como espaço de vida, de esperança e de 

realização em todos os sentidos (liberdade, igualdade, realização profissional, 

valorização do ser humano, resgate da autoestima e acesso aos bens necessários 

para sobreviver com dignidade) da população que nele vive. 

O maior agente de produção do espaço, tanto do espaço rural como do 

urbano ainda é o Estado, tanto em níveis federal, estadual quanto municipal. Essa 

entidade atua, produz e controla a dinâmica espacial através das diferentes políticas 

públicas, promovendo transformações políticas, econômicas, sociais, culturais e 

ambientais que interessam aos grupos dominantes para a reprodução ampliada do 

capital. Na atual fase do capitalismo, constata-se que o discurso da interferência 

mínima do Estado só acontece nos setores em que o trabalhador, seja ele do campo 

ou da cidade, tenha conseguido garantias sociais e trabalhistas, através de lutas e 

reivindicações das categorias envolvidas. 
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                                          APÊNDICE A- Roteiro de Entrevistas 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE-UFS 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA-NPGEO 

CURSO: DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

 

     QUESTIONÁRIO REFERENTE AO AGRICULTOR FAMILIAR NO MUNICÍPIO 

DE: 

DATA: 

1.DADOS SOBRE O AGRICULTOR 

1.1 Nome:________________________Idade: ________Estado 

civil:_______Escolaridade:__________ 

1.2 Número de filhos menores de 18 anos:__________ 1.3 Maiores de 18 

anos:__________________ 

1.4 Local de moradia:____________ 

1.5 Número de pessoas que residem na propriedade:_______________  

1.6 Quantas pessoas trabalham na propriedade:_______________ 1.7 Fora da 

propriedade:_______________ 

1.8 Trabalhos realizados pelos membros da família: 

1.9 Você se considera: ( ) agricultor familiar ( ) camponês ( ) outros:  

Por quê? 

2.DADOS SOBRE A PROPRIEDADE  E PARTICIPAÇÃO NO PRONAF 

2.1Área:_______________ 2.2 Atividade econômica 

dominante:________________________ 

2.3Há quanto tempo possui a propriedade:__________2.4 Forma de 

Aquisição:__________________________ 

2.5 Desde que ano teve acesso aos recursos do PRONAF:____________ 

2.6 Os recursos foram para: (  ) financiamento: custeio e investimento em atividades 

produtivas ( ) financiamento: investimento em melhoria da infraestrutura da 

propriedade  (  ) financiamento: aquisição de equipamentos (  ) outros: 

2.7 Total de recursos adquiridos (em R$):__________ 2.8 Tempo de financiamento: 

2.9 Conseguiram ou vem conseguindo pagar o valor adquirido: (  ) sim (  ) não . Por 

quê? 
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2.10 Qual a renda familiar? 

2.11  A renda familiar é proveniente: (      ) da agricultura (     ) da pecuária (       ) de 

programas do governo federal (      ) outras atividades não-agrícolas 

2.12 Têm alguma atividade (trabalho) implantada na propriedade após a utilização 

dos recursos do PRONAF? 

2.13 Qual agência bancária utilizou para realizar o financiamento e a cidade onde se 

localiza ? 

2.14 Houve dificuldades para aquisição do financiamento. ( ) sim ( )não. Quais? 

 

2.15 Quais os programas do governo federal que a família tem acesso: 

 (  ) bolsa escola (  ) bolsa família (  ) aposentadoria rural (  ) auxílio gás (  ) outros                                                                                                                      

2.16 Existem outra mão-de-obra utilizada na propriedade além da familiar: (  ) sim ( ) 

não  Qual? 

 2.17 Em que período: ( ) no preparo ( ) no plantio ( ) na colheita ( ) outro momento 

3. PRODUÇÃO E ATIVIDADES  DA  PROPRIEDADE ANTES E COM O PRONAF 

3.1 Produtos agrícolas cultivados antes do PRONAF  

3.2 Produtos agrícolas cultivados com financiamento do PRONAF 

3.3 Pecuária antes do PRONAF  

3.4 Pecuária com financiamento do PRONAF  

3.5 Atividades não-agrícolas antes do PRONAF 

3.6 Atividades não-agrícolas com financiamento do PRONAF 

3.7 Qual o destino do que é produzido na propriedade? 

3.8 Como é realizado o transporte da produção? 

3.9 Em que local ocorre a comercialização dos produtos? 

3.10 Qual a forma de pagamento? 

3.11 Valor da produção ( em caixa, unidade, sacas, cabeças) 

Produto Antes do PRONAF Financiamento pelo 

PRONAF 

Milho   

Feijão   

Caju   

Ovinos   

Suínos   
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Caprinos   

Galináceos   

Algodão   

Frutas   

Mandioca   

Hortaliças   

 

3.12 Existem problemas com relação a comercialização dos produtos: (  ) sim  (   (  

)não. Quais? 

3.13 Houve melhorias na infraestrutura de acesso ao local de comercialização com 

os recursos do PRONAF infraestrutura: (  ) sim  (  ) não   Quais? 

3.14 Infraestrutura da propriedade: ( ) energia elétrica ( ) água encanada ( ) banheiro 

com fossa séptica ( ) sem banheiro ( ) depósito para produtos ( ) outros: 

3.15 Acesso a água para consumo e utilização nas atividades produtivas: (  )  açude 

( ) poço tubular ( ) cisterna ( ) barreiro ( ) poço cacimbão ( ) Outros: 

3.16 Com que recurso teve acesso a fonte de abastecimento de água? 

 

4. BENS DE CONSUMO DURÁVEIS DISPONÍVEIS 

( ) Televisão ( ) Aparelho de som ( )geladeira ( ) fogão á gás ( ) telefone ( ) bateria 

solar ( ) automóvel ( ) bicicleta ( ) trator ( ) moto ( ) outros : 

5.Participa de algum Sindicato ou Associação: ( ) sim ( )não Qual? 

6.Em que período: ( ) antes de participar do PRONAF ( ) após participar do PRONAF 

7.Quais os serviços prestados pelo Sindicato ou Associação? 

8.Quais as  principais dificuldades encontradas pelos agricultores: 

No município:__________________________________________________ 

No território:___________________________________________________ 

9. Quais os principais benefícios para os agricultores após o acesso ao PRONAF? 

11. Quais as transformações na infraestrutura do município e do território após a 

implantação do PRONAF? 

12.Tem ou teve acesso a assistência técnica na propriedade após implantação do 

PRONAF? Como?  

13. Uma avaliação do PRONAF 

Pontos Positivos_________________________________________________ 
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Pontos Negativos ________________________________________________ 

                                                                                                                                                                        

ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 

RURAIS DO MUNICÍPIO DE:______________________ 

NOME: 

Tempo na Função: 

1.Qual o número de  agricultores associados ao Sindicato?  

2.Quais os benefícios oferecidos aos agricultores associados ao Sindicato? 

3. O sindicato vem acompanhando o processo de implantação do PRONAF: (  )  sim 

( ) não. Como? 

4.Qual o número de agricultores do município que tiveram acesso aos recursos do 

PRONAF?  

5.Qual a área média das propriedades agrícolas que tem acesso aos recursos do 

PRONAF? 

6.Qual a renda média dos agricultores  que tiveram e tem acesso aos recursos do 

PRONAF? 

7. Benefícios do PRONAF no município 

Infraestrutura  

Aumento de renda  

Geração de trabalho  

Aumento da produção  

Diversificação na 

produção 

 

Assistência técnica  

Mecanização  

Comercialização da 

produção 

 

Destino da produção  

  

8.Tem conhecimento das dificuldades dos agricultores em ter acesso aos recursos 

do PRONAF? ( ) sim ( ) não 

Quais? 
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9. Houve modificações com relação aos destinos de comercialização dos produtos 

produzidos no município? 

( ) sim  (  ) não    Quais? 

10. Houve aumento do número de agricultores sindicalizados após a implantação do 

PRONAF? ( ) sim (  ) não 

Quantidade: 

11. Qual sua avaliação do PRONAF como política pública para a melhoria das 

condições de vida do agricultor familiar? 

12. Existe diferença do PRONAF com relação a outras políticas implantadas na 

região? ( ) sim ( ) não                  

Quais? 

13. Existe CMDR no município? ( ) sim ( ) não Como funciona? 

14. Existe algum órgão estadual ou municipal de assistência ao agricultor familiar?    

( ) sim ( ) não .Quais ? 

15. Quem do sindicato participa do CMDR? 
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ENTREVISTA COM O DIRETOR DA EMATER – PICOS 

 

1. Qual o papel do EMATER com relação a operacionalização do PRONAF no 

território de desenvolvimento do Vale do Rio Guaribas? 

2. Como tem sido a atuação do EMATER com relação assistência técnica e 

orientação aos agricultores familiares beneficiados pelos créditos do PRONAF nos 

municípios do Aglomerado 12?  

3. Quantos técnicos agrícolas existem no EMATER para prestar assistência técnica 

aos agricultores familiares que tem acesso aos créditos do PRONAF?  

4. Como é realizado o cronograma de assistência dos técnicos aos municípios do 

Aglomerado 12? 

5. A quantidade de técnicos existentes é suficiente para atender todos os municípios 

do Aglomerado 12? Por quê?  

6. Existem engenheiros agrônomos e veterinários para atenderem os agricultores 

familiares? Quantos?  

7. Como é realizado o atendimento por estes profissionais aos municípios do 

Aglomerado 12?  

8. Existe acompanhamento do EMATER com relação ao funcionamento dos CMDRS 

dos municípios do Aglomerado 12 

9. Quais as obras de infraestrutura realizadas com o financiamento do PRONAF nos 

municípios do Aglomerado 12?  

10.  Benefícios do PRONAF nos municípios do Aglomerado 12: 

Infraestrutura  

Aumento de renda  

Geração de trabalho  

Aumento da produção  

Diversificação na 

produção 

 

Assistência técnica  

Mecanização  

Comercialização da 

produção 

 

Destino da produção  
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Inserção de novos 

produtos  

 

Aumento da 

produtividade 

 

  

11.Tem conhecimento das dificuldades dos agricultores em ter acesso aos recursos 

do PRONAF? ( ) sim ( ) não. Quais? 

12. Houve modificações com relação aos destinos de comercialização dos produtos 

produzidos no município? 

( ) sim  ( ) não    Quais? 

13. Houve melhoria nas condições de vida e aumento da renda dos agricultores 

14. Quais as cidades do Aglomerado que existem agências do BB e do BNB que 

realizam as operações de crédito do PRONAF?                   

15. Qual a diferença entre o PRONAF e as políticas públicas anteriores com relação 

a agricultura familiar? 

16. O PRONAF vem cumprindo na prática aos objetivos e metas a que se propõe 

com relação a agricultura familiar? (  ) sim  (  ) não   Por quê? 

17. Como o EMATER avalia a operacionalização do PRONAF nos municípios do 

Aglomerado 12 com relação: 

- PRONAF Infraestrutura:  

-Crédito e Custeio: 

- Crédito investimentos:  

-Assistência técnica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

428 

ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO 

MUNICÍPIO DE ______________________________________ 

 

1. Há quanto tempo está na função? 

2. A partir de que ano o município passou a ter acesso aos recursos do PRONAF? 

3. Quais as transformações ocorridas na agricultura familiar após a implantação do 

PRONAF com relação:  

Infraestrutura  

Aumento de renda  

Geração de trabalho  

Aumento da produção  

Diversificação na 

produção 

 

Assistência técnica  

Mecanização  

Comercialização da 

produção 

 

Destino da produção  

Inserção de novos 

produtos  

 

Aumento da 

produtividade 

 

 

4. Que tipo de assistência a secretaria tem oferecido aos agricultores familiares 

inseridos no PRONAF: 

5. Quais os tipos de trabalhos gerados no município após o acesso aos créditos do 

PRONAF? 

6. Qual a renda média anual dos agricultores familiares no município: 

a- antes do PRONAF _______________________________ 

b- após o acesso aos créditos do PRONAF ____________________________ 

7. Quais os objetivos da Secretaria de Agricultura com relação á agricultura familiar?  

8.Como a Secretaria classifica os proprietários e produtores. Que critérios são 

utilizados? 
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9. Como é a estrutura fundiária do município? 

10.Houve alguma alteração na estrutura fundiária após a implantação do PRONAF 

como política pública? 

11. Quantos por cento do orçamento anual do município é destinado á agricultura? 

12. Apresente os aspectos positivos e negativos do PRONAF como política pública.  

13. Apresente sugestões para melhoria do PRONAF como política pública.  
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ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PRONAF NO ESTADO DO 

PIAUÍ: 

1. A partir de que ano coordena o PRONAF no Estado? 

2.Quais as atribuições da coordenação geral do PRONAF no Piauí? 

3.Como o PRONAF tem contribuído para o fortalecimento da agricultura familiar no 

Estado? 

4.Qual a contribuição das modalidades do PRONAF no Estado para o dinamismo do 

espaço rural? 

a- crédito _______________________________________________ 

b- custeio________________________________________________ 

c- investimento ___________________________________________ 

d- infra-estrutura __________________________________________ 

5.Quais as categorias de agricultores (por renda) que mais tem se beneficiado com 

os recursos do PRONAF? Por quê?  

6.Houve modificações na estrutura fundiária do Estado após a implantação do 

PRONAF? Quais? 

7. Qual a função do EMATER com relação ao PRONAF nos municípios? 

8. Como é realizado o apoio técnico aos agricultores participantes do PRONAF?  

9. Como é realizado o acompanhamento e supervisão do PRONAF no Estado? 

10.Quais as transformações que o PRONAF tem trazido no Território de 

desenvolvimento do vale do rio Guaribas? 

11. A coordenação acompanha as obras provenientes do PRONAF infra-estrutura 

nos municípios? Como? 

12. Quais as dificuldades encontradas pela coordenação com relação a 

operacionalização do PRONAF no Estado? 

13. Qual a diferença do PRONAF com relação a outras políticas públicas anteriores 

para a agricultura familiar? 

14. Como tem sido a operacionalização do PRONAF infraestrutura no território de 

desenvolvimento do Vale do Rio Guaribas no Semiárido piauiense? 

15. Quais os pontos positivos e negativos do PRONAF como política pública para a 

agricultura familiar no Estado? 

16. Quais os territórios de desenvolvimento que tem mais utilizado e se beneficiado 

com os créditos do PRONAF? 



 

 

 

431 

17. Houve diversificação da produção e aumento na geração de trabalho e renda no 

Estado após a implantação do PRONAF? Quais?  

18. A divisão do Estado em Macrorregiões e Territórios de Desenvolvimento facilitou 

a implantação do PRONAF? ( ) sim ( ) não. Por quê?  
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ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO DE POLÍTICAS AGRÍCOLAS DA FETAG 

PIAUÍ 

1. Há quanto tempo está na Presidência da FETAG? 

2. A FETAG vem acompanhando a evolução do PRONAF como política pública no 

Estado? Como? 

3. Houve modificação na estrutura fundiária do Estado após a implantação do 

PRONAF? Quais? 

4. Como tem sido a evolução do emprego e renda na agricultura familiar com a 

implantação do PRONAF? 

5. Quais as mudanças significativas no espaço rural do Estado após a implantação 

do PRONAF? 

6. Tem conhecimento sobre a existência dos CMDRS nos territórios e sua forma de 

funcionamento? 

7. Como está o processo de organização dos agricultores familiares em associações 

ou cooperativas após a implantação do PRONAF? 

8. Houve melhorias na agricultura familiar no território de desenvolvimento do vale 

do rio Guaribas no Semiárido piauiense após a implantação do PRONAF? Quais?  

9. O que mudou para os agricultores familiares do Semiárido após a implantação do 

PRONAF com relação:   

Infraestrutura  

Aumento de renda  

Geração de trabalho  

Aumento da produção  

Diversificação na 

produção 

 

Assistência técnica  

Mecanização  

Comercialização da 

produção 

 

Destino da produção  

Inserção de novos 

produtos  
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10.Quais as maiores dificuldades dos agricultores familiares para ter acesso aos 

recursos do PRONAF? 

11. O PRONAF como política pública está realizando na prática o que se propõe nos 

seus objetivos e linhas de ação? Por quê?  

12. Quais os projetos de infra-estrutura concretizados a partir do PRONAF no 

Estado?  

13. E no território de desenvolvimento do vale do rio Guaribas?  

14. Quais as categorias de agricultores familiares tem tido mais acesso aos recursos 

do PRONAF? 

15. Apresente sugestões para melhoria do PRONAF como política pública para o 

fortalecimento da agricultura familiar.  

16. Na concepção da FETAG o que significa: 

a- agricultor familiar  

b- camponês  

17. Qual concepção adota? Por quê? 

18. Como avalia a nova regionalização do Estado para fins de atuação das políticas 

públicas? 
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INCRA – COORDENAÇÂO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS 

1. Há quanto tempo está na função? 

2. Como tem sido a evolução da participação dos assentados com relação ao 

acesso aos recursos do PRONAF? 

3.Como o INCRA viabiliza esse acesso? 

4.Quais as transformações ocorridas nos assentamentos após o acesso aos 

recursos do PRONAF, com relação: 

 

Infraestrutura  

Aumento de renda  

Geração de trabalho  

Aumento da produção  

Diversificação na 

produção 

 

Assistência técnica  

Mecanização  

Comercialização da 

produção 

 

Destino da produção  

Inserção de novos 

produtos  

 

Aumento da 

produtividade 

 

 

5.Quais associações ou organizações surgiram nos assentamentos após a 

implantação do PRONAF? 

6. Todos os assentamentos do Estado têm acesso aos recursos do PRONAF? Por 

quê? 

7.Quantos assentamentos existem no território de desenvolvimento do vale do rio 

Guaribas? 

8. Em quais municípios? 

9. O PRONAF tem contribuído para melhorar a estrutura fundiária do Estado? Por 

quê? 
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10. Como o INCRA classifica a estrutura fundiária da macrorregião do Semiárido 

piauiense? Por quê? 

11. Quais as dificuldades dos assentados em ter acesso aos recursos do PRONAF? 

12. Como o INCRA avalia o PRONAF como política pública para o fortalecimento da 

agricultura familiar. Esta vem cumprindo na prática o que propõe na teoria? Por quê? 

13. O que significa para o INCRA as denominações: 

a- camponês  

b - agricultor familiar  

14. Como o INCRA vem trabalhando com a nova regionalização do Estado? 
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                                                                                      APÊNDICE B 

 

 

Número de contratos e montante do credito rural do PRONAF por mês e ano fiscal- Aglomerado 12 por município: 2000-2007       

                                                             

VERA MENDES          

Ano 

Modalidade em números de 

contratos 

Montante em números de contratos 

(R$). 

  

       Mês de maior concentração 

  

Custeio Investimento Custeio Investimento            Custeio   Investimento 

 2000 16 07 16.640,9 59.590  fevereiro outubro  

 2001 02 81 528,10 139,675  dezembro dezembro  

 2002 04 176 5.455,46 92.789,04  dezembro março  

 2003 14 66 20.851,11 121.385,8  janeiro dezembro  

 2004 06 257 9.180,00 297.193,7  dezembro outubro  

 2005 09 109 12.753,67 220.084,51  janeiro fevereiro  

 2006 07 247 9.164,48 458.882,31  abril setembro  

 2007 20 92 36.455,54 158.913,35  janeiro janeiro  
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SUSSUAPARA          

  

Ano 

Modalidade em números de 

contratos 

  

Montante (R$) em números de 

contratos. 

 

       Mês de maior concentração 

  

custeio investimento custeio investimento            Custeio   Investimento 

 2000 Não- informado Não-informado Não- informado Não-informado  Não-informado Não-informado  

 2001 Não-informado 112 Não-informado 56.000,00  Não-informado novembro  

 2002 Não-Informado 37 Não- informado 18.500  Não-informado outubro  

 2003 Não-informado 149 Não-informado 100.999,00  Não- informado Maio  

 2004 Não- informado 132 Não- informado 142.666,86  Não-informado setembro  

 2005 3 78 11.496,5 131.665,7  agosto setembro  

 2006 8 153 92.468,35 241.012,04  novembro fevereiro  

 2007 13 125 169.281,25 282.668,51  novembro janeiro  

  

 

SÃO LUIS DO PIAUI          

  

ano 

Modalidade em números de 

contratos 

  

Montante (R$) em números de 

contratos. 

  

       Mês de maior concentração 

  

custeio investimento custeio investimento            Custeio   investimento 

 2000 Não- informado 5 Não- informado 34.357,00  Não- informado dezembro  

 2001 Não- informado 35 Não- informado 63.093,00  Não- informado dezembro 

 2002 Não-informado 102 Não- informado 54.264,000  Não- informado agosto  
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 2003 Não- informado 57 Não- informado 76.788,00  Não- informado dezembro  

 2004 Não-informado 58 Não- informado 57.731,50  Não- informado dezembro  

 2005 Não- informado 115 Não- informado 203.978,15  Não- informado outubro  

 2006 Não- informado 234 Não- informado 1.299.542,93  Não- informado março  

 2007 Não- informado 1.143 Não- informado 8.044.311,14  Não- informado janeiro  

 

 

SÃO JOSÉ DO PIAUI          

  

Ano 

Modalidade em números de 

contratos 

  

Montante (R$) em números de 

contratos. 

  

       Mês de maior concentração 

  

custeio investimento custeio investimento            Custeio   investimento 

 2000 54 Não- informado 67.151,25 Não- informado  janeiro Não- informado  

 2001 21 18 32.623 9.000,00  fevereiro dezembro  

 2002 5 4 8.348,85 16.500  outubro março  

 2003 4 62 5.407,36 61.993,7  dezembro novembro  

 2004 40 112 35.410,69 175.095,5  janeiro fevereiro  

 2005 96 97 144.853,09 242.483,0  março dezembro  

 2006 173 620 327.397,65 863.903,86  janeiro março  

 2007 166 81 356.401,67 257.547,98  março novembro  
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SÃO JOÃO DA CANABRAVA  

  

Ano 

Modalidade em números de 

contratos 

  

Montante (R$) em números de 

contratos. 

  

       Mês de maior concentração 

  

custeio investimento custeio investimento            Custeio   investimento 

2000 14 8 791.975,20 69.094,00 janeiro  dezembro  

 2001 6 104 8.219.31 52.000,00  fevereiro dezembro  

 2002 12 156 18.718,95 80.360,00  dezembro dezembro  

 2003 13 35 36.803,24 64.339,00  novembro dezembro  

 2004 7 228 13.053,31 700.823,21  janeiro novembro  

 2005 19 110 81.460,196 335.159,83  maio dezembro  

 2006 12 200 14.940,28 295.006,25  fevereiro outubro  

 2007 103 72 161.434,63 205.951,41  março outubro  
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SANTO ANTONIO DE LISBOA   

  

Ano 

Modalidade em números de 

contratos 

  

Montante (R$) em números de 

contratos. 

  

       Mês de maior concentração 

  

custeio investimento custeio investimento            Custeio   investimento 

2000 17 13 39.914,65 66.003,00  outubro dezembro  

 2001 13 82 23.821,8 58.571,00  dezembro junho  

 2002 33 83 53.288,01 48.166,00  novembro março  

 2003 45 73 78.480,72 185.030,8  novembro dezembro  

 2004 99 220 122.686,81 317.719,84  dezembro outubro  

 2005 69 206 100.277,73 463.607,27  dezembro março  

 2006 92 297 346.243,87 1.168,400  novembro maio  

 2007 102 61 244.189,41 324.719,86  novembro abril  
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SANTANA DO PIAUI          

  

Ano 

Modalidade em números de 

contratos 

  

Montante (R$) em números de 

contratos. 

  

       Mês de maior concentração 

  

custeio investimento custeio investimento            custeio   investimento 

2000 9 2 14.935,2 25.460,00  outubro setembro  

 2001 8 3 8.848,2 19.208,00  dezembro março  

 2002 1 80 886,41 40.000,00  novembro dezembro  

 2003 1 48 1.284,96 48.000,00  dezembro dezembro  

 2004 28 116 37.815,1 178.056,15  dezembro novembro  

 2005 85 294 120.757,48 310.317,06  janeiro maio  

 2006 Não- informado 190 Não- informado 259.230,72  Não- informado junho  

 2007 28 61 51.809,34 235.244,8  janeiro setembro  
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PICOS         

  

Ano 

Modalidade em números de 

contratos 

  

Montante (R$) em números de 

contratos. 

  

       Mês de maior concentração 

  

custeio investimento custeio  investimento            Custeio   investimento 

2000 240 11 325.253,91 59.307,00  novembro abril  

 2001 70 6 90.931,44 34.578,00  dezembro junho  

 2002 28 20 41.962,19 10.000,00  outubro dezembro  

 2003 18 173 27.042,35 234.989,00  março maio  

 2004 76 397 99.761,5 439.604,63  fevereiro outubro  

 2005 105 563 412.066,33 1.107.369,8  maio junho  

 2006 88 284 600.306,24 598.231,21  maio junho  

 2007 61 398 646.852,66 1.083.281,7  novembro novembro  
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PAQUETÁ         

  

Ano 

Modalidade em números de 

contratos 

  

Montante (R$) em números de 

contratos. 

  

       Mês de maior concentração 

  

custeio investimento custeio  investimento            Custeio   investimento 

2000 11 9 14.758,4 89.193,00  maio dezembro  

 2001 2 6 4.343,36 39.974,00  janeiro junho  

 2002 Não- informado 22 Não- informado 13.648,00  Não- informado novembro  

 2003 Não- informado 66 Não- informado 46.335,00  Não- informado junho  

 2004 3 156 4.502,1 200.180,00  Não- informado novembro  

 2005 10 52 32.822,62 125.503,72  março novembro  

 2006 7 128 15.158,72 203.719,01  janeiro fevereiro  

 2007 11 42 21.331,45 133.354,25  fevereiro dezembro  
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ITAINÓPOLIS          

  

Ano 

Modalidade em números de 

contratos 

  

Montante (R$) em números de 

contratos. 

  

       Mês de maior concentração 

  

custeio investimento custeio  investimento            Custeio   investimento 

2000 30 3 47.100,06 34.002,00  dezembro dezembro  

 2001 23 14 29.127,46 102.612,00  dezembro dezembro  

 2002 24 714 42.549,34 376.410,00  novembro março  

 2003 26 77 50.209,13 210.756,3  novembro dezembro  

 2004 31 667 76.535,47 761.907,25  dezembro novembro  

 2005 25 284 48.596,18 734.984,38  dezembro maio  

 2006 56 609 127.209,95 1.510.147,5  dezembro dezembro  

 2007 97 500 208.781,81 1.052.483,6  março novembro  
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GEMINIANO          

  

Ano 

Modalidade em números de 

contratos 

  

Montante (R$) em números de 

contratos. 

       Mês de maior concentração 

  

custeio investimento custeio  investimento            Custeio   investimento 

2000 Não- informado 364 Não- informado 2.592.600,7  Não- informado dezembro  

 2001 Não- informado 58 Não- informado 551.643,9  Não- informado abril  

 2002 Não- informado 18 Não- informado 9.000,00  Não- informado dezembro  

 2003 213 61 172.814,94 184.770,08  dezembro dezembro  

 2004 50 58 46.167,8 62.518  janeiro setembro  

 2005 14 85 33.307 124.696,32  fevereiro junho  

 2006 6 121 15.869,14 793.113,86  janeiro maio  

 2007 6 77 30.232,87 898.542,32  novembro novembro  
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BOCAINA          

  

Ano 

Modalidade em números de 

contratos 

  

Montante (R$) em números de 

contratos. 

  

       Mês de maior concentração 

  

custeio investimento custeio investimento            Custeio   investimento 

2000 1 3 500,00 21.401,00  dezembro maio  

 2001 Não- informado 275 Não- informado 1.242.039,1  Não- informado novembro  

 2002 Não- informado 102 Não- informado 113.864,78  Não- informado janeiro 

 2003 255 43 206.489,8 48.672,00  dezembro dezembro  

 2004 229 257 228.494,14 224.373,89  dezembro outubro  

 2005 4 230 8.292,00 325.179,64  novembro novembro  

 2006 29 244 228.383,64 245.182,13  novembro novembro  

 2007 43 228 444.915,05 386.949,32  março fevereiro  
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AROEIRAS DO ITAIM 

  

Ano 

Modalidade em números de 

contratos 

  

     Montante (R$) em números de 

contratos. 

  

       Mês de maior concentração 

  

custeio investimento custeio Investimento            Custeio   investimento 

2000-

2006  Não- informado  Não- informado  Não- informado  Não- informado  Não- informado  Não- informado 

 2007  Não- informado 78 Não- informado  167.138,25   Não- informado agosto  

Fonte: SAF.Organização. ALENCAR, Maria Tereza de. 
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APÊNDICE C 

 

 

Aglomerado 12- número de contratos e montante de crédito do PRONAF por 

enquadramento e ano fiscal: 2000-2007 

BOCAINA 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000 GRUPO C 1                      500,00 

2001 GRUPO A 123            1.166.039.23 

2001 GRUPO B 152                 76.000.00 

2002 GRUPO A 7                 66.364.78 

2002 GRUPO B 95                 47.500.00 

2003 GRUPO A/C 254               204.800.00 

2003 GRUPO B 41                 41.000.00 

2003 GRUPO C 3                    9.361.80 

2004 GRUPO A/C 219                219.400.00 

2004 GRUPO B 252                251.835.04 

2004 GRUPO C 15                  32.536.14 

2005 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 3                  56.408.45 

2005 GRUPO B 219                218.998.04 

2005 GRUPO C 10                  36.182.64 

2005 GRUPO D 2                  21.882.59 

2006 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 2                  34.139.82 

2006 GRUPO B 237 2               85.569.53 

2006 GRUPO C 21                  67.879.93 

2006 GRUPO D 13                186.796.25 

2007 GRUPO B 218                324.397.30 

2007 GRUPO C 21                  90.566.07 

2007 GRUPO D 32                416.901.00 

    

DOM EXPEDITO LOPES 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000 GRUPO C 16                  17.321.10 
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2000 GRUPO D 22                  46.568.69 

2001 GRUPO C 5                  13.749.00 

2001 GRUPO D 4                  34.612.64 

2002 GRUPO C 3                    3.601.20 

2003 GRUPO A 29                222.146.38 

2003 GRUPO B 43                  43.000.00 

2003 GRUPO C 32                  74.453.56 

2003 GRUPO D 1                    9.891.80 

2004 GRUPO A 1                    7.660.22 

2004 GRUPO B 204                203.999.61 

2004 GRUPO C 93                121.361.34 

2004 GRUPO D 7                  67.104.83 

2005 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 
3 

                 20.362.76 

2005 Agroindústria familiar 1                  15.206.16 

2005 GRUPO B 253                252.669.81 

2005 GRUPO C 254                392.021.90 

2005 GRUPO D 4                  43.174.86 

2006 GRUPO A 24                410.743.91 

2006 GRUPO A/C 4                    7.038.00 

2006 GRUPO B 316                403.023.70 

2006 GRUPO C 267                467.463.08 

2006 GRUPO D 13               139.623.40 

2006 GRUPO E 1                  26.000.61 

2007 GRUPO A 8                143.562.80 

2007 GRUPO B 275                389.974.74 

2007 GRUPO C 106                251.746.55 

2007 GRUPO D 28                285.807.00 

    

GEMINIANO 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000 GRUPO A 347            2.493.893.81 

2000 GRUPO C 16                 93.920.00 

2000 GRUPO D 1                    4.787.00 

2001 GRUPO A 55                521.772.90 
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2001 GRUPO D 3                  29.901.00 

2002 GRUPO B 18                    9.000.00 

2003 GRUPO A 34                157.860.08 

2003 GRUPO A/C 210                170.000.00 

2003 GRUPO B 27                  26.910.00 

2003 GRUPO C 3                    2.814.94 

2004 GRUPO A/C 42                  38.900.00 

2004 GRUPO B 57                  56.822.00 

2004 GRUPO C 9                  12.963.98 

2005 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 5 

                           

                 42.227.73 

2005 GRUPO A/C 3                    5.012.96 

2005 GRUPO B 80                     79.966.80 

2005 GRUPO C 10                  29.326.94 

2005 GRUPO D 1                    1.469.04 

2006 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 10                  51.006.02 

2006 GRUPO A 34                602.070.98 

2006 GRUPO B 72                  80.671.89 

2006 GRUPO C 9                  35.083.47 

2006 GRUPO D 1                  15.649.35 

2006 GRUPO E 1                  24.497.34 

2007 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 4 

                           

                 26.500.00 

2007 GRUPO A 47                840.431.42 

2007 GRUPO B 28                  42.000.00 

2007 GRUPO C 4                  19.843.77 

ITAINOPOLIS 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000 GRUPO C 9                  12.429.44 

2000 GRUPO D 24                  68.672.62 

2001 GRUPO C 17                  41.669.59 

2001 GRUPO D 20                  90.069.87 

2002 GRUPO B 710                355.000.00 

2002 GRUPO C 21                  40.579.04 
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2002 GRUPO D 7                  23.380.30 

2003 GRUPO B 48                  47.956.80 

2003 GRUPO C 46                147.767.53 

2003 GRUPO D 10                  65.241.10 

2004 GRUPO B 640                629.132.31 

2004 GRUPO C 48                153.189.71 

2004 GRUPO D 10                  56.120.70 

2005 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 10                108.607.32 

2005 GRUPO A 11                171.757.19 

2005 GRUPO B 219                218.920.50 

2005 GRUPO C 59                246.663.01 

2005 GRUPO D 10                  37.632.52 

2006 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 3                  35.999.04 

2006 GRUPO A 10                179.566.04 

2006 Agroindústria familiar 1                    5.982.31 

2006 GRUPO B 436                620.908.40 

2006 GRUPO C 181                670.360.33 

2006 GRUPO D 34                124.541.50 

2007 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 3                  26.302.22 

2007 GRUPO A 11                  19.199.29 

2007 GRUPO B 411                574.873.00 

2007 GRUPO C 98                452.001.91 

2007 GRUPO D 74                188.589.05 

PAQUETÁ 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000 GRUPO C 7                    8.008.00 

2000 GRUPO D 13                  95.943.40 

2001 GRUPO C 2                    5.190.00 

2001 GRUPO D 26                  51.224.44 

2002 GRUPO B 21                  10.500.00 

2002 GRUPO C 1                    3.148.00 

2003 GRUPO B 65                  44.500.00 
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2003 GRUPO C 1                    1.835.00 

2004 GRUPO B 147                147.000.00 

2004 GRUPO C 10                  42.369.60 

2004 GRUPO D 2                  15.312.50 

2005 Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 1 

                      

                     

                 20.000.00 

2005 Agroindústria familiar 2                  26.807.84 

2005 GRUPO B 38                  37.992.80 

2005 GRUPO C 21                  73.525.70 

2006 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 3                  19.398.87 

2006 GRUPO B 112                111.957.46 

2006 GRUPO C 20                  87.521.40 

2007 GRUPO B 27                  40.500.00 

2007 GRUPO C 25                  99.360.23 

2007 GRUPO D 1                  14.825.47 

PICOS 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000 GRUPO C 185                234.141.95 

2000 GRUPO D 76                150.418.97 

2001 GRUPO C 50                  74.285.00 

2001 GRUPO D 26                  51.224.44 

2002 GRUPO B 20                  10.000.00 

2002 GRUPO C 16                  23.126.32 

2002 GRUPO D 12                  18.835.87 

2003 GRUPO B 149                116.000.00 

2003 GRUPO C 37                104.665.23 

2003 GRUPO D 5                  41.366.12 

2004 GRUPO B 360                359.618.14 

2004 GRUPO C 98                221.674.88 

2004 GRUPO D 15                  99.142.66 

2005 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 73                581.994.26 

2005 GRUPO B 651                650.639.13 
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2005 GRUPO C 89                262.666.41 

2005 GRUPO D 3                  24.137.33 

2006 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 64                562.478.90 

2006 GRUPO B 237                238.472.77 

2006 GRUPO C 57                175.033.28 

2006 GRUPO E 14                222.552.50 

2007 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 31                441.030.72 

2007 GRUPO B 347                493.003.60 

2007 GRUPO C 44                247.449.90 

2007 GRUPO D 7                115.617.22 

2007 GRUPO E  30                433.033.00 

    

SANTANA DO PIAUI 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000 GRUPO C 2                    2.112.00 

2000 GRUPO D 9                  38.283.20 

2001 GRUPO C 9                  10.940.20 

2001 GRUPO D 2                  17.116.00 

2002 GRUPO B 80                  40.000.00 

2002 GRUPO C 1                       886.41 

2003 GRUPO B 48                  48.000.00 

2003 GRUPO C 1                    1.284.96 

2004 GRUPO B 112                111.925.30 

2004 GRUPO C 29                  46.301.95 

2004 GRUPO D 3                    9.644.00 

2005 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 1                  15.199.02 

2005 GRUPO B 292                290.883.00 

2005 GRUPO C 86                123.922.22 

2006 GRUPO B 182                215.924.55 

2006 GRUPO C 8                  43.306.17 

2007 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 2                  69.559.48 
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2007 GRUPO B 42                  62.990.00 

2007 GRUPO C 45                154.504.66 

SANTO ANTONIO DE LISBOA 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000 GRUPO C 4                    4.444.04 

2000 GRUPO D 33                101.473.61 

2001 GRUPO B 80                  40.000.00 

2001 GRUPO C 4                    5.706.70 

2001 GRUPO D 11                  33.186.10 

2002 GRUPO B 81                  40.500.00 

2002 GRUPO C 32                  56.497.99 

2002 GRUPO D 3                    4.456.02 

2003 GRUPO B 51                  50.811.80 

2003 GRUPO C 61                180.803.61 

2003 GRUPO D 6                  36.750.28 

2004 GRUPO B 198                197.432.34 

2004 GRUPO C 116                204.456.11 

2004 GRUPO D 5                  38.518.20 

2005 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 1                    3.500.00 

2005 GRUPO B 144                143.942.63 

2005 GRUPO C 121                360.860.70 

2005 GRUPO D 9                  78.960.60 

2006 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 9                  51.528.07 

20006 GRUPO A 42                733.638.74 

2006 GRUPO B 188                216.659.17 

2006 GRUPO C 125                376.756.19 

2006 GRUPO D 24                100.552.54 

2006 GRUPO E 1                  35.509.26 

2007 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 5                  67.382.55 

2007 GRUPO A  2                  35.992.14 

2007 GRUPO B 33                  49.444.80 

2007 GRUPO C 91                255.624.92 
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2007 GRUPO D 32                160.464.96 

SÃO JOÃO DA CANABRAVA 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000 GRUPO C 8                  16.220.20 

2000 GRUPO D 14                  72.142.48 

2001 GRUPO B 104                  52.000.00 

2001 GRUPO C 1                    1.456.00 

2001 GRUPO D 5                    6.763.31 

2002 GRUPO B 155                  77.500.00 

2002 GRUPO C 9                  15.589.12 

2002 GRUPO D 4                    5.989.83 

2003 GRUPO B 25                  25.000.00 

2003 GRUPO C 23                  64.779.24 

2004 GRUPO A 34                500.135.41 

2004 GRUPO B 193                192.890.20 

2004 GRUPO C 8                  20.851.21 

2005 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 2                  26.004.76 

2005 GRUPO A/C 31                  59.145.21 

2005 Agroindústria familiar 1                  14.833.35 

2005 GRUPO B 102                100.295.97 

2005 GRUPO C 52                187.341.21 

2005 GRUPO D 3                  51.224.16 

2006 GRUPO B 185                184.653.44 

2006 GRUPO C 26                107.293.97 

2006 GRUPO D 1                  17.999.12 

2007 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 1                  13.635.36 

2007 GRUPO B 45                  64.706.25 

2007 GRUPO C 127                253.231.13 

2007 GRUPO D 2                  35.803.30 
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SÃO JOSÉ DO PIAUI 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000 GRUPO D 11                  14.538.85 

2001 GRUPO B 18                    9.000.00 

2001 GRUPO C 19                  24.583.00 

2001 GRUPO D 2                    8.040.00 

2002 GRUPO B 3                    1.500.00 

2002 GRUPO C 5                    8.348.85 

2002 GRUPO D 1                  15.000.00 

2003 GRUPO B 62                  61.993.70 

2003 GRUPO C 4                    5.407.36 

2004 GRUPO B 96                  95.913.60 

2004 GRUPO C 51                  93.326.63 

2004 GRUPO D 5                     21.265.96 

2005 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 6                  33.793.10 

2005 GRUPO B 73                  72.934.30 

2005 GRUPO C 106                213.734.14 

2005 GRUPO D 8                103.804.29 

2006 GRUPO B 575                589.269.35 

2006 GRUPO C 198                505.725.55 

2006 GRUPO D 20                  96.306.61 

2007 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 1                    9.261.60 

2007 GRUPO B 57                  82.413.36 

2007 GRUPO C 150                357.628.80 

2007 GRUPO D 39                164.645.88 

SÃO LUIS DO PIAUÍ 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000 GRUPO C 1                    2.935.00 

2000 GRUPO D 4                  31.422.00 

2001 GRUPO B 30                  15.000.00 

2001 
GRUPO D 5 

                                  

                 48.093.00 
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2002 GRUPO B 101                  50.500.00 

2002 GRUPO C 1                    3.764.00 

2003 GRUPO B 50                  49.398.80 

2003 GRUPO C 7                  27.390.00 

2004 GRUPO B 58                  57.731.50 

2005 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 3                  60.993.53 

2005 GRUPO B 105                104.895.20 

2005 GRUPO C 7                  38.088.42 

2006 GRUPO B 222                221.718.32 

2006 GRUPO C 12                  79.723.71 

2007 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 1                  11.568.84 

2007 GRUPO B 252                376.199.40 

2007 GRUPO C 10                  60.798.12 

2007 GRUPO D 1                  17.758.20 

SUSSUAPARA 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000 NÃO INFORMADO     

2001 GRUPO B 112                  56.000.00 

2002 GRUPO B 35                  18.500.00 

2003 GRUPO B 143                  71.500.00 

2003 GRUPO C 6                  29.499.00 

2004 GRUPO B 130                129.781.80 

2004 GRUPO C 2                  12.885.26 

2005 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 5                  54.862.36 

2005 GRUPO B 74                  73.719.80 

2005 GRUPO C 1                    1.496.50 

2005 GRUPO D 1                  13.083.54 

2006 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 3                  13.039.60 

2006 GRUPO B 149                175.340.25 

2006 GRUPO C 2                  12.929.52 

2006 GRUPO D 1                  17.105.40 
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2006 GRUPO E 6                115.065.62 

2007 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 3                  30.941.52 

2007 GRUPO B 109                163.463.40 

2007 GRUPO C 15                  85.122.86 

2007 GRUPO E 10                172.421.98 

    

VERA MENDES 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000 GRUPO C 5                    7.395.52 

2000 GRUPO D 18                  68.834.66 

2001 GRUPO B 58                  29.000.00 

2001 GRUPO C 7                  25.939.00 

2001 GRUPO D 18                114.264.10 

2002 GRUPO B 170                  84.820.40 

2002 GRUPO C 6                  13.424.46 

2003 GRUPO B 48                  47.956.80 

2003 GRUPO C 32                  94.280.11 

2004 GRUPO B 247                246.777.70 

2004 GRUPO C 16                  59.596.00 

2005 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 2                  15.528.20 

2005 GRUPO B 70                  69.957.10 

2005 GRUPO C 46                147.352.88 

2006 GRUPO B 201                259.390.10 

2006 GRUPO C 52                195.187.00 

2006 GRUPO D 1                  13.469.69 

2007 GRUPO B 87                128.673.00 

2007 GRUPO C 25                  66.695.89 

Ano Enquadramento Contrato Montante (R$1.00) 

2000-2006 Não Informado     

2007 
Exigibilidade bancaria 

(sem enquadramento) 1                  32.643.56 

2007 GRUPO B 73                109.470.00 

2007 GRUPO C 4                  25.024.68 

Fonte: SAF.Organização. ALENCAR, Maria Tereza de. 2008 
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ANEXO 01 

 

Público alvo, condições dos grupos e linhas do PRONAF - Posição em julho de 

2008 
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ANEXO 2 

 

 

Distribuição da terra por grupo de área e estabelecimento nos municípios do 

Aglomerado 12 

 

 

BOCAINA 

Grupo de Área ( ha) Estabelecimento  Área  

 N Absoluto % N Absoluto % 

Menos de 10 250 35,5 716 0,2 

De 10 a menos de 50 198 28,0 4.699 1,5 

De 50 a menos de 100 93 13,2 6.602 2,1 

De 100 a menos de 500 111 15,7 23.392 7,4 

De 500 e mais 53 7,5 281.023 88,8 

Sem declaração 01 0,1 - - 

Total 706 100,0 316.476 100,0 

 

DOM EXPEDITO LOPES 

Grupo de Área (ha) Estabelecimento  Área  

 N Absoluto % N Absoluto % 

Menos de 10 700 38,1 2.170 1.8 

De 10 a menos de 50 576 31,5 13.323 10,9 

De 50 a menos de 100 246 13,4 16.482 13,6 

De 100 a menos de 500 280 15,2 56.226 46,2 

De 500 e mais 33 1,8 33.401 27,5 

Sem declaração - - - - 

Total 1.838 100.0 121.601 100,0 

 

GEMINIANO 

Grupo de Área  (ha) Estabelecimento  Área  

 N Absoluto % N Absoluto % 

Menos de 10 243 35,5 1.099 1,9 

De 10 a menos de 50 206 30,1 4.857 8,8 

De 50 a menos de 100 96 14,1 6.366 11,5 
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De 100 a menos de 500 121 17,7 22.112 40,0 

De 500 e mais 17 2,5 20.986 37,8 

Sem declaração 01 0,1 - - 

Total 684 100,0 55.420 100,0 

 

ITAINÒPOLIS 

Grupo de Área ( ha) Estabelecimento  Área  

 N Absoluto % N Absoluto % 

Menos de 10 882 61,2 3.095 3,7 

De 10 a menos de 50 316 21,9 8.090 9,7 

De 50 a menos de 100 123 8,6 8.263 9,9 

De 100 a menos de 500 99 6,9 18.480 22,1 

De 500 e mais 19 1,3 45.657 54,6 

Sem declaração 02 0,1 - - 

Total 1.441 100,0 83.585 100,0 

 

 

 

 

PAQUETÁ 

Grupo de Área ( ha) Estabelecimento  Área  

 N Absoluto % N Absoluto % 

Menos de 10 123 19,0 356 0,1 

De 10 a menos de 50 150 23,2 4.051 1,7 

De 50 a menos de 100 109 16,8 6.972 3,0 

De 100 a menos de 500 199 30,7 34.944 15,0 

De 500 e mais 67 10,3 187.122 80,2 

Sem declaração  - - - 

Total 684 100,0 233.444 100,0 

 

PICOS 

Grupo de Área ( ha) Estabelecimento  Área  

 N Absoluto % N Absoluto % 

Menos de 10 1.182 71,3 2.315 2,1 

De 10 a menos de 50 156 9,4 4.226 3,9 
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De 50 a menos de 100 129 7,8 9.267 8,6 

De 100 a menos de 500 133 8,0 27.163 25,1 

De 500 e mais 44 2,6 65.308 60,3 

Sem declaração 14 0,8 - - 

Total 1.658 100,0 108.278 100,0 

 

SANTANA DO PIAUÌ 

Grupo de Área ( ha) Estabelecimento  Área  

 N Absoluto % N Absoluto % 

Menos de 10 69 94,5 110 32,4 

De 10 a menos de 50 03 4,1 68 20,1 

De 50 a menos de 100 - - - - 

De 100 a menos de 500 01 1,4 161 47,5 

De 500 e mais - - - - 

Sem declaração - - - - 

Total 73 100,0 339 100,0 

 

SANTO ANTONIO DE LISBOA 

Grupo de Área ( ha) Estabelecimento  Área  

 N Absoluto % N Absoluto % 

Menos de 10 123 30,8 379 1,4 

De 10 a menos de 50 144 36,1 3.772 14,5 

De 50 a menos de 100 94 23,6 6.166 23,7 

De 100 a menos de 5000 33 8,3 4.465 17,1 

De 500 e mais 05 1,2 11.283 43,3 

Sem declaração - - - - 

Total 399 100,0 26.065 100,0 
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SÃO JOÃO DA CANABRAVA 

Grupo de Área ( há) Estabelecimento  Área  

 N Absoluto % N Absoluto % 

Menos de 10 190 28,0 503 0,9 

De 10 a menos de 50 175 25,8 3.219 5,7 

De 50 a menos de 100 142 21,0 11.291 20,0 

De 100 a menos de 5000 152 22,4 24.457 43,3 

De 500 e mais 16 2,4 17.000 30,1 

Sem declaração 03 0,4 - - 

Total 678 100,0 56.469 100,0 

 

SÂO JOSÉ DO PIAUI 

Grupo de Área ( ha) Estabelecimento  Área  

 N Absoluto % N Absoluto % 

Menos de 10 506 64,2 1.582 10,1 

De 10 a menos de 50 204 25,9 4.472 28,5 

De 50 a menos de 100 55 7,0 3.919 24,9 

De 100 a menos de 5000 22 2,8 4.237 27,0 

De 500 e mais 01 0,1 1.500 9,5 

Sem declaração - - - - 

Total 788 100,0 15.709 100,0 

 

SÂO LUÍS DO PIAUÍ 

Grupo de Área ( há) Estabelecimento  Área  

 N Absoluto % N Absoluto % 

Menos de 10 135 60,0 306 2,8 

De 10 a menos de 50 48 21,3 984 9,0 

De 50 a menos de 100 16 7,1 1.123 10,3 

De 100 a menos de 5000 22 9,8 4.360 40,1 

De 500 e mais 04 1,8 4.120 37,8 

Sem declaração - - - - 

Total 225 100,0 10.893 100,0 

 

SUSSUAPARA 
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Grupo de Área ( ha) Estabelecimento  Área  

 N Absoluto % N Absoluto % 

Menos de 10 237 46,3 974 4,8 

De 10 a menos de 50 178 34,8 4.249 21,4 

De 50 a menos de 100 55 10,7 3.898 19,6 

De 100 a menos de 500 40 7,8 6.994 35,1 

De 500 e mais 2 0,4 3.808 19,1 

Sem declaração - - - - 

Total 512 100,0 19.896 100,0 
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VERA MENDES 

Grupo de Área ( há) Estabelecimento  Área  

 N Absoluto % N Absoluto % 

Menos de 10 440 56,1 2.008 15,1 

De 10 a menos de 50 290 37,0 6.501 49,0 

De 50 a menos de 100 41 5,2 2.858 21,6 

De 100 a menos de 500 13 1,7 1.902 14,3 

De 500 e mais - - - - 

Sem declaração - - - - 

Total 784 100,0 13.269 100,0 

 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário- 1995/1996 

* Não consta informações sobre o município de Aroeira do Itaim em virtude da não-

emancipação política na época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


